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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 32 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
reggelt kívánok! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának ülését megnyitom.
Köszöntöm képviselőtársaimat, a napirendi pont előadóját, meghívott vendégeinket.

Ma délelőttre két tervezett napirendi pontunk van, két egyeztetési eljárás. Az első az
Európai Parlament és a Tanács rendelete a tagállamoknak a területükön lévő GMO-termesztés
korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosítás
kapcsán; a másik pedig a Parlament és a Tanács rendelete a biocid termékek forgalomba
hozataláról és felhasználásáról.

Megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. Tisztelettel kérdezem
képviselőtársaimat, kinek van véleménye, megjegyzése a napirendi pontokhoz. (Senki sem
jelentkezik.) Nem, látok ilyet. Kérem, akkor szavazzunk!

Kérdezem, ki az, aki támogatja a napirendi pontok tárgyalását. (Szavazás.) A
jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk a napirendet. Köszönöm
szépen.

EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a
2001/18/EK irányelvnek a tagállamoknak a területükön történő GMO-termesztés
korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő
módosításáról, COM(2010) 375, 2010/0208 (COD)

Tisztelt Bizottság! Köszöntöm Horváth Zsolt helyettes államtitkár urat a
Vidékfejlesztési Minisztérium részéről, mind a két napirendi pont előadóját. Itt valójában a
kormány álláspontját kell meghallgatni a két egyeztetési eljárással kapcsolatban. Ezt külön
kell vennünk.

Az első napirendi pont a GMO-termesztés korlátozásával kapcsolatos. Megadom a
szót az államtitkár úrnak, tessék parancsolni!

Dr. Horváth Zsolt tájékoztatója

DR. HORVÁTH ZSOLT (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Képviselő Urak! Hölgyeim és Uraim! Nagyon nagy
megtiszteltetés számomra, hogy a bizottság ilyen nagy létszámban részt vesz ezen a
meghallgatáson. Korábbi alkalmakkor nem tapasztaltam, hogy ilyen egyöntetű érdeklődés
övezné a témákat. Gondolom, ezt elsősorban a genetikailag módosított szervezetekkel
kapcsolatos tájékoztatás indukálta. Remélem, hogy kimerítő tájékoztatást tudok adni. Előre is
bocsátom, hogy a hivatalos, úgynevezett politikailag korrektnek minősíthető véleményeken
túl szeretném a téma néhány olyan aspektusára is felhívni a figyelmet, amelyek esetleg
továbbgondolkodásra, illetve a kérdés bonyolultságára világítanak rá.

Az Európai Bizottság 2010 júliusában a GMO-szervezetek kapcsán egy új javaslatot
terjesztett elő, az úgynevezett GMO-csomagot. A javaslat célja a nagyobb tagállami
mozgástér biztosítása volt, a köztermesztésbe vont GMO-fajták egyes tagállamok területén,
vagy annak egy részén történő korlátozásának és tiltásának a lehetősége kapcsán.

Ezt a javaslatot mi értékelhetjük úgy, hogy ez részben Magyarország saját sikere,
miután az Európai Bizottság a mi kezdeményezésünkre, illetve annak a kezdeményezésnek a
kapcsán vette elő ezt a témát, amelyet még 2004-ben hazánk a Monsanto 810-es, genetikailag
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módosított kukorica engedélyezéséről szóló magyar moratórium indoklásában, és azóta is
következetesen képviselt álláspont kapcsán került napirendre.

Az Országgyűlés, önök tudják a legjobban, 2006-ban az akkor napirenden lévő
géntechnológiai tevékenységről szóló törvény módosítása során egy ötpárti konszenzussal
elfogadott határozatban emelte ki, hogy hazánk GMO-mentes státuszát fent kell tartani, mert
ezen státusz elvesztése veszélyeztetné az ökológiai gazdálkodásunkat, a minőségi élelmiszer-
előállításunkat és a mezőgazdasági termékek fizetőképes piacokon való elhelyezésének a
lehetőségét. Ennek fényében értékelhetjük úgy, hogy pozitív üzenete van annak, hogy a
Bizottság figyelembe vette a tagállamoktól érkező észrevételeket, és kísérletet tesz a
problémák megoldására a most előterjesztett javaslatában.

Valószínűleg az is közismert ebben a körben, hogy azért az európai közvélemény
erőteljesen GMO-ellenes, így előrehaladásnak tekinthetjük azt a tényt, hogy a Bizottság
javaslata szerint a régióknak is lehetősége nyílik a génmódosított szervezetek termesztésének
korlátozására vagy tiltására.

Fontos kiemelni mindamellett, hogy ez a javaslat nem módosítaná a GMO-kra
vonatkozó uniós engedélyezési eljárás rendszerét. Értjük ez alatt nem a termesztésre
engedélyezett, hanem egyáltalán a vetőmag-előállításra és -forgalomba hozásra vonatkozó
szabályozás rendszerét. És emellett a védzáradékra vonatkozó szabályokat sem változtatja
meg. Tehát ez azt jelenti, hogy amennyiben egy tagország olyan indokokat terjeszt elő,
amelyeket két esetben már mi is nyújtottunk ehhez az eszközhöz és előterjesztettünk,
egészségügyi és környezetvédelmi okokra hivatkozva kértük azt, hogy engedélyezzék, hogy
ne tiltsuk meg a köztermesztésbe vonhatóságot. Ez a szabály továbbra is változatlan maradt.

A javaslat lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy korlátozzák vagy megtiltsák az
uniós szinten engedélyezett GMO köztermesztésbe vételét. Egy lényeges szempont, hogy a
javaslat szerint a tiltások vagy korlátozások alapjául az uniós engedélyezési rendszer keretén
belül végzett környezeti vagy egészségügyi kockázatértékeléstől eltérő indokok kell, hogy
szolgáljanak. Így arra van lehetőség, hogy a korlátozást gazdasági, társadalmi és erkölcsi
szempontokra alapozzák, akik ezt igénybe kívánják venni.

Amellett a meghozott intézkedéseknek összeegyeztethetőnek kell lenniük az Európai
Unióról szóló szerződéssel és az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel, továbbá az
EU nemzetközi kötelezettségeivel, különös tekintettel a WTO keretében vállalt
kötelezettségekkel. A tagállamokra a javaslat alapján ráruházni kívánt döntési szabadság
kizárólag a GMO-termesztésre terjed ki, nem érinti az engedélyezett, géntechnológiával
módosított vetőmagok forgalomba hozatalát és behozatalát.

Ez Magyarország számára komoly gondot jelent, hiszen a génmódosított vetőmag
mégis szabadon áramolhat az ország egész területén, és a gyakorlatból tudjuk, hogy ez milyen
kockázati tényezőt jelent, illetve milyen veszélyforrásokat jelent. Tehát ezek miatt az
aggályok miatt kérdéses, hogy a Bizottság javaslatában szereplő intézkedésekkel teljeskörűen
fent tudjuk-e tartani GMO-mentes státuszunkat.

Lényeges szempont, amit ki szeretnék emelni, és ami tulajdonképpen rávilágít arra,
hogy a helyzet milyen bonyolult, és milyen törésvonalak alakultak ki a Bizottság, a Tanács és
a Parlament által megfogalmazott vélemények között, hogy 2008 decemberében a
Környezetvédelmi Tanács következtetéseket fogadott el a genetikailag módosított
szervezetekkel kapcsolatos feladatokról. Ezekben a következtetésekben teljesen egyértelműen
leszögezte a Tanács, hogy az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóságnak felül kell vizsgálnia a
kockázatértékelési útmutatóját, és sokkal alaposabb vizsgálatokra alapozva választ kell adnia
arra, hogy a GMO-k milyen egészségügyi és környezetvédelmi kockázatokat jelentenek.
Tehát bizonyos mértékig az is üzenet számunkra vagy számomra, ebben az esetben nem
kívánok többes számban fogalmazni, hogy az Európai Unió Környezetvédelmi Tanácsának az
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utasítását az EFSA gyakorlatilag a mai napig negligálta, és ezek a kockázatértékelési
vizsgálatok nem történtek meg.

Emellett velünk együtt más tagországok is szorgalmazzák, hogy független
hatásvizsgálatok is történjenek, beleértve a független helyi környezetvédelmi vizsgálatokat.
Többször sérelmeztük más tagországokkal - az Európai Parlamentben jelen voltam, amikor
parlamenti képviselők ugyanezt felvetették -, hogy független kutatók számára is biztosítani
kellene lehetőséget, gyakorlatilag mintákat az előállító cégek részéről, amelyek lehetővé
teszik, hogy ezek a független intézmények az egészségügyi kockázatokra és a környezeti
kockázatokat vonatkozó vizsgálatokat le tudják folytatni.

Tehát visszatérve a Bizottság javaslatára, amelyet alapjában véve pozitívan értékelünk,
néhány kérdés azért nyitva marad, amelyek a következőkben a tanácsi vitában nyilván
napirendre fognak kerülni.

Az is egy fontos tényező, hogy a legutóbbi ülését megelőzően a Környezetvédelmi
Tanács úgy döntött, hogy a Tanács Jogi Szolgálatát felkéri, hogy a javaslatról, a Bizottság
javaslatáról készítsen egy véleményt. Ez elkészült a múlt héten, és ez a vélemény vitatja a
javaslat jogi alapját. Tehát egyrészt azt, hogy akkor a WTO előírásai szerint lehetséges-e,
hogy ilyen korlátozásokat az Unió bevezessen, ilyen korlátozásokat a tagállamok részére
lehetővé tegyen, tehát ennek a valódi jogi lehetőségét. Válaszul a Bizottság Jogi Szolgálata
november végére ígért egy írásos véleményt. Gondolom, hogy ezek egyelőre csak a
töréspontokat és azokat a vitás kérdéseket fogják a felszínre hozni, amelyek a következőkben
nyilvánvalóan az egész GMO-engedélyezéssel és a jelenlegi szabályozás megváltoztatásával,
módosításával kapcsolatos vitákat fogják felerősíteni.

Egyébként nekünk az elnökségi pozíciónkban kötelességünk, hogy a rendelettervezet
tárgyalását megpróbáljuk sikerre vinni, azonban nem biztos, hogy egy teljes körű
megállapodást tudunk elérni az elnökségünk alatt. Valószínűsíthető, hogy ez egy többéves
folyamat lesz, de a rendezés érdekében a pártatlan elnöki pozícióból adódó lehetőségeket nem
biztos, hogy ki tudjuk használni, illetve, hogy ez az a pozíció, ahol az érdekérvényesítés
megfelelő módon alkalmazható.

Tehát várjuk a velünk egy platformon lévő tagállamok és a nemzetközi közvélemény,
civil szervezetek véleményét és további támogatását. Úgy gondoljuk, hogy ennek a
tervezetnek a megvitatása és a szövegezés is, ami ránk hárul, a jövőben számos problémát vet
fel.

Tehát a Bizottság, úgy tűnik, nyitott arra, hogy a felmerülő kérdéseket tisztázzuk. De
ismerve ennek a kérdésnek a komplexitását, a mi célunk a 2011. márciusi Környezetvédelmi
Tanácson a véleménycsere lefolytatásának a koordinálása. Úgy gondoljuk, hogy ha ez pozitív
és előremutató módon lefolytatható lesz - értem ez alatt, hogy feloldódnak azok a jelentős
véleménykülönbségek, amelyek jelenleg fennállnak -, akkor a júniusi Környezetvédelmi
Tanács-ülésen a tárgyalás első olvasatának a lezárása is szóba kerülhet.

Politikai kockázatot az jelent, hogy elnökségként akár a magyar érdekekkel szemben is
cselekednünk kell, miután a nemzeti érdekeket az elnökséget adó ország korlátozottan
érvényesítheti. Amennyiben ez a helyzet bekövetkezne, illetve ennek a veszélyét látnánk,
akkor felmerülhet az a megoldás - pillanatnyilag úgy tűnik, hogy ezt kell ebben az esetben
képviselnünk -, hogy mérsékeltebb intenzitással tűzzük napirendre a témát, és a lengyel
elnökség alatt már módunk nyílik arra, hogy a saját érdekeinket sokkal nagyobb hangsúllyal
kíséreljük meg érvényre juttatni.

Úgyhogy köszönöm szépen a beszámoló meghallgatását, és amennyiben kérdések
lennének, készséggel állunk rendelkezésre, magam és a téma szakértője, Rodics Katalin
főosztályvezető-helyettes asszony megpróbáljuk a válaszokat megadni. Köszönöm a
figyelmet.
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Kérdések, megjegyések

ELNÖK: Köszönjük szépen az államtitkár úr beszámolóját. A téma fontosságát jelzi,
hogy bizottságunk ilyen nagy számban részt vesz ezen a meghallgatáson. Ráadásul a GMO-
kérdés már többször szerepelt napirenden, az előző parlamenti ciklusban is. Kiemelkedő az
ötpárti országgyűlési határozat 2006-ból, ha jól emlékszem, amely kiemelte, hogy fent kell
tartani az ország GMO-mentes státuszát, mert ennek az elvesztése veszélyeztetné ökológiai
gazdálkodásunkat, minőségi élelmiszer-előállításunkat és termékeink fizetőképes piacokon
való elhelyezését.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az idő számunkra limitált. Szeretnénk majd befejezni a
másik meghallgatást is legkésőbb 9 óra 20 perckor, mert utána szavaznunk kell. Tehát kérem
képviselőtársaimat, hogy röviden fogalmazzák meg kérdéseiket! Elsőként Ékes képviselő
úrnak adom meg a szót, tessék parancsolni!

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szót. Tisztelt Államtitkár Úr! Annak
idején én voltam a kezdeményezője és az egyik aláírója annak, hogy Magyarország a GMO-
mentes övezetbe tartozzon, és visszaküldtük az akkori kormányt. Az első döntés ránk nézve
negatív volt, és utána teljes sikerrel sikerült a többi országot is magunk mellé állítani.

Egyetlen egy példát szeretnék elmondani, hiszen több konferencia szerveződött akkor,
és a Monsanto akkor sem, és tulajdonképpen most sem adta oda azt az anyagot, amivel a
teljes körű vizsgálatot meg lehetett volna csinálni. Azóta a világban maguknak a GMO-
termékeknek a negatív hatása már kiverte a biztosítékot.

Csak egyetlen egy példát mondok, hiszen Tajvan hosszú éveken keresztül tiltotta a
magyar áruk Tajvanra történő exportálását, és érdekes módon, hogy Magyarország ennyire
keményen kiállt a GMO-mentes övezeti státusz megtartása mellet, az elmúlt időszakban
csatlakozott 12 ország közül egyedül Magyarországtól rendel árut. Ilyen egyszerű a kérdés!
Tehát ha ezt meg tudjuk őrizni, és ezért keményen ki tudunk állni, akkor én úgy érzem, hogy
a magyar agrártermékek kapcsán, akár a hústermelés, vagy akár a növénytermesztés területén,
Magyarország igenis élvezni fogja azt a privilégiumot, hogy GMO-mentesen tud terméket
előállítani, és valóban meg fog növekedni az exporttevékenysége is. Én bízom benne, hogy a
következő időszakban ezt a státuszt tovább tudjuk erősíteni.

És abban az államtitkár úrnak valóban igaza van, ha ezt Szlovákiában engedik, akkor a
szél tulajdonképpen megteszi a megfelelő hatását, de a tagországokat lehetőleg arra kell
rávenni, ami az utolsó döntés is volt, hogy a 27 tagország közül 27 támogatott bennünket a
javaslatunk kapcsán. Köszönöm. És ezt mindenképpen meg kell őrizni, ezt talán nyugodtan
mondhatom a bizottság nevében is.

ELNÖK: Köszönöm. Mile Lajos alelnök urat illeti a szó.

MILE LAJOS (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Államtitkár-helyettes Úr! Az nagyon örvendetes, hogy abban továbbra is egyetértés
van, úgy tűnik, hogy Magyarország GMO-mentes övezeti státuszát fent kell tartani. És azt is
jól érzékelhetjük, hogy egy elég polémikus területről van szó, amikor erről a javaslatról
beszélünk, hiszen amióta csak megfogalmazódott, vitákat kavar.

Az első dolog, ami felvetődik, hogy - esetleg egy gondolatilag is teljesen érdekes
mutatvány révén - az is lehet a végeredménye ennek a javaslatnak, hogy felgyorsul a GMO
engedélyeztetése az EU-n belül. Hiszen ha a legmarkánsabban kiálló tagállamok számára
lehetővé teszik, hogy a saját hatáskörükben szigorítsanak a feltételeken, akkor ezzel
esetlegesen le is lehet őket csillapítani, és az EU-n belüli engedélyeztetés felgyorsulhat. Ez
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csak egy veszély, egy spekuláció, ami itt megfogalmazódott, de talán nem zárható ki a
folyamatból.

A másik az EFSA szerepe, ami látszik, hogy problémás, hiszen a környezeti és
egészségügyi hatások elbírálása, mérlegelése és a szakvélemény kiadása az ő hatáskörükbe
tartozik, és látjuk, hogy a tanácsi következtetésekkel szemben sem teszi meg időben a
lépéseket. Ennek nyilván valamilyen oka van. Tehát nem gondolom, hogy csak valami
hivatalnoki rendetlenség, dac vagy szembeszegülés lenne az oka. Tehát abban teljes mértékig
egyetértünk, hogy a független kutatóintézetek vagy a tagállami kutatások eredményeit meg
kell próbálni sokkal jobban becsatornázni a döntéshozatalba, és lehetőleg az EFSA szerepét
újragondolni ebben az egész dologban, mert úgy tűnik, hogy ott van az egyik fókusza, az
egyik központja annak a szándéknak, amely szeretné kiterjeszteni a GMO lehetőségeit.

Az Európai Parlamentnek is volt egy állásfoglalása 2008 végén. Úgy tudom, hogy
abból se sok minden valósult még meg. Tehát egy olyan helyzetben, egy olyan állapotban
vagyunk, amikor még nagyon sok a bizonytalanság, de azt továbbra is támogatandónak
tartom, hogy következetesen álljunk ki amellett, hogy a GMO-mentes övezetet tartsuk meg.

Viszont itt a soros elnökség kapcsán valóban mérlegelni kell, tehát érdemes lenne a
lengyelekkel már most konzultációkat folytatni esetleg, hogyha egy ilyenfajta, tehát az
elnökségi szerepből fakadóan egy visszafogottabb magatartás látszik ésszerűnek, akkor
viszont már most egyeztetni érdemes a lengyelekkel, akár még a visegrádiak keretében is
érdemes lenne exponálni ezt a problémát, hogy legalább ezen a területen ne legyenek
érdekütközések. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem, van-e más hozzászólás. (Balczó Zoltán
jelentkezik.) Tessék!

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Elnézést kérek, vártam, hogy az ügyben nálam talán
felkészültebb képviselők, mint Nógrádi képviselő úr, hozzászólnak-e. Nem. Ez nem
feltétlenül biztatás, mert én azok közé tartozom, akit a tudás nem gátol ezen a területen, tehát
azért merek kérdezni vagy véleményt mondani. Egyébként valóban az ügy fontosságát jelzi,
hogy soha nem látott létszámban vagyunk jelen, és az elnök úr úgy hívta össze az ülést, hogy
egy fontos kétharmados szavazás előtt tudjunk erről beszélni.

Amikor én ezt felületesen elolvastam, akkor úgy láttam, hogy a kérdés tekintetében azt
mondhatnám, hogy igen, ha egy pohár most félig van tele, akkor hogy kell mondani - félig
üres, félig tele van. Az államtitkár úrnak a világos és tiszta okfejtése engem arról győzött
meg, hogy a pohár alján van egy kis víz, és ennek is örülnünk kell, de azért ennél talán többre
van szükség. És a kérdéshez való hozzáállást már az is eldönti kicsit, hogy a GMO rövidítést
valaki hogy ejti ki, hogy génmódosított szervezetekről vagy génmanipulált szervezetekről
van-e szó.

Én azt látom itt súlyosnak, hogyha jól értelmezem, hogy semmiben nem változik az
Európai Unió eljárási rendje, és hogyha a Bizottság, illetve a megfelelő testületek azt
mondják, hogy ez környezet-egészségügyi okok tekintetében forgalmazható, akkor ehhez
képest eltérő szempontok alapján lehet gátat szabni. Holott lehet, hogy mi éppen úgy ítéljük
meg, és itt jönnek a független vizsgálatok, hogy ez a környezetre és az egészségre adott
esetben valóban káros. Tehát ezt nagyon gyenge pontjának látom.

És amikor pedig az van odaírva ebben az anyagban, hogy összhangban kell lenni,
különösen a WTO-ban vállalt kötelezettséggel, attól kezdve ezt a nagyszerű tagállami tiltó-
korlátozó lehetőséget lehet, hogy úgy kell érteni, hogy igen, gyakorlatilag lehetne, ha a WTO-
val nem lenne megállapodás. Tehát én valóban úgy érzem, hogy ebben az ügyben még sokat
kellene tenni.
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Egy példát hadd mondjak, ami engem azért megerősített abban, hogy az Európai
Bizottság milyen érdekeket tud szolgálni. Emlékszem egy esetre, nemrég az Európai Tanács
egy génmódosított termék termesztésével kapcsolatban nem hozott pozitív döntést, de olyan
mértékű sem volt az elutasítás, hogy automatikussá vált volna. Visszaszállt a döntés joga az
Európai Bizottságra, ő pedig 10 évre megadta a lehetőséget. Tehát ez számomra azt jelzi,
hogy az Európai Bizottság, úgy tűnik, nem az európai lakosság többségének a vélt vagy valós
fenntartásait képviseli a GMO-termékek tekintetében.

És még egy dolog, amit azért nem egészen értek: hogy ha a soros elnökség idején van
egy saját érdekünk, ami úgy tűnik, sok más országnak is az érdeke, akkor azzal nagyon
csínján kell bánni. Nem tudom, Csehország elég keveset ért el, és rossz elnökségnek ítélik
meg, de amit akart a nemzeti érdek kapcsán, azt képviselte. Nem azt mondom, hogy eddig el
kell menni, de ha úgy tűnik, hogy az európai lakosság, közvélemény többsége ezt akarja, a
tagországok kinyilvánították, akkor én nem egészen látom, nem vagyok diplomata, hogy
miért nem lehet pont arra kihasználni ezt az elnökségi időszakot, hogy a megfelelő
partnereket megtalálva karakteresen próbáljunk ebben az ügyben lépni? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom. Visszaadom a szót az államtitkár úrnak.
Kérem, hogy nagyon röviden, távirati stílusban válaszoljon a kérdésekre! Köszönöm szépen.

Dr. Horváth Zsolt válaszai

DR. HORVÁTH ZSOLT (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen.
Megpróbálok rövid lenni. Egyértelmű, amit Ékes képviselő úr felvetett. Mi elkötelezettek
vagyunk abban, hogy Magyarország GMO-mentességét megőrizzük. Ez ténykérdés, itt
nincsenek viták a szakembereink és a kormányzat ezzel a témával foglalkozó képviselői
között.

Jogos, amit a második hozzászólásban hallottam: ez a téma borotvaélen táncolt, és
táncol talán még most is, ugyanis olyan óriási pénzügyi érdekek vannak a háttérben, amelyek
során saját eszközeikkel próbálják meggyőzni a tagországok némelyikét, hogy képviseljék az
ő álláspontjukat. De úgy tűnik, ez egy pozitív mozzanat, hogy megnőtt, növekszik azoknak a
tagországoknak a száma, amelyek világosan látják ennek a kockázatát. Egyre több negatív
vizsgálati eredmény, elrettentő adat jut napvilágra, amelyet eddig titkolni kívántak, és ez abba
az irányba befolyásolja a tagországokat, hogy elbillent a mérleg, megítélésem szerint abba az
irányba, hogy most már több az ellenző, és nem mernek melléállni.

Azt közölhetem, hogy természetesen a lengyelekkel már megkezdtük, folynak az
egyeztetések, és éppen így kívánjuk ezt érvényesíteni. Ahogy Balczó képviselő úr is felhívta
erre a figyelmet, ez egy ténykérdés, hogy az elnökség alatt ilyen a rendszer. Nem teheti le a
voksát az elnökséget adó ország egyik vagy másik álláspont mellett, de az előkészítő munkák
folynak gőzerővel. A V4-en az agrárminiszteri találkozón én képviseltem az országunkat, ott
már beszéltem erről a partnerminiszterekkel. Tehát a saját érdekeinket egy mellettünk álló,
velünk azonos platformon álló tagországon vagy tagországokon keresztül kívánjuk majd
érvényesíteni.

És egy utolsó megjegyzés a WTO-aggályokkal kapcsolatban, tehát amelyek előírják,
hogy a piac szent, a piaci törvények szentek és sérthetetlenek, az áruk szabad mozgását
biztosítani kell: a mi jogi érvelésünk az ebben az esetben, hogy itt nem az áruk mozgását
korlátozzuk, mert a termesztés korlátozása vagy megtiltása nem áru-szabadkereskedelmet
korlátozó tényező, hanem más kategória. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet.
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EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a
biocid termékek forgalomba hozataláról és felhasználásáról, COM (2009) 267,
2009/0076 (COD)

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Következik az Európai Parlament és a
Tanács rendelete a biocid termékek forgalomba hozataláról és felhasználásáról. Szeretném
megjegyezni, hogy az egyeztetési eljárás november 3-án indult meg. A fenntartható fejlődés
bizottsága a másik kijelölt állandó bizottság.

A tervezet tárgyalása a Környezetvédelmi Munkacsoport 2009. július 3-ai ülése óta
folyik. A belga elnökség célja, hogy a 2010 decemberében esedékes Környezetvédelmi
Tanács-ülésen politikai megállapodásra kerüljön sor. Amennyiben azonban a belga elnökség
nem tudná elérni a politikai megállapodást, akkor ez is átcsúszik a magyar elnökség idejére.

Kérem az államtitkár urat, nagyon röviden foglalja össze, hogy a kérdésekre is legyen
idő! Köszönöm szépen, tessék parancsolni!

Dr. Horváth Zsolt tájékoztatója

DR. HORVÁTH ZSOLT (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. Az
udvariassági formulákat, a megszólítást mellőzve akkor belevágnék a téma közepébe.

Sokak számára, én magam is közéjük tartoztam, nem volt tökéletesen világos, hogy
biocid termékek, biocid anyagok alatt mit értünk. Végül is ezek azok az anyagok, vegyi
anyagok, amelyek az élet valamennyi területén jelen vannak. Tulajdonképpen azoknak az
anyagoknak a gyűjtő kategóriája, amelyek különböző élő organizmusok, általában valamilyen
tekintetben károsnak minősített élő szervezetek elriasztására, elpusztítására irányulnak. Nem
tartozik bele a gyomirtószerek, a peszticidek csoportja, amely egy külön rendelet hatálya alá
tartozik. A növényvédőszerek közé tartoznak a rovarirtó, a gombaölő szerek, ezek
idetartoznak.

Azt egy jelentős lépésnek tekintjük, hogy az Európai Unió a biocid termékek
forgalomba hozataláról egy irányelvet, a 98/8. EK. számú irányelvet fogadott el. Ennek az
irányelvnek a rendelkezéseit az uniós szabályok szerint Magyarország az európai uniós
csatlakozást megelőzően a joganyagába már átültette, és a szubszidiaritás elvének
megfelelően ennek az irányelvnek, illetve a biocid termékekre vonatkozó szabályozásnak a
hatálya megoszlik az Unió és a tagállamok között.

A biocid termékekben csak olyan hatóanyagok szerepelhetnek, amelyek uniós szinten
engedélyezettek, tehát felvételre kerültek abba a régi 98-as irányelv mellékletében szereplő

listába. Viszont a biocid termékek engedélyezése kapcsán, tehát hogy forgalomba
kerülhetnek-e, bizonyos azonosságok fellelhetők a GMO- és a biocid anyagok tekintetében.
Az egyes tagállamok kompetens hatóságai által történhet meg a forgalomba hozatal.

Tipikus biocid termékek, hogy jobban képbe kerüljünk, egypár szóval: beletartozik a
fertőtlenítő hatású szappan, a mosógatószer, a szúnyog-, rovarriasztó, a penészgátló falfesték,
a patkányirtó, a vízkeménység-növelő, a bolha- és kullancsriasztó nyakörv, a fakonzerváló
anyagok, a medencetisztító, tehát az algátlanító anyagok.

Ennek a 98-as irányelvnek a felülvizsgálata azt célozza, hogy az első 8 év gyakorlata,
tapasztalatai alapján a hiányosságokat orvosolja, és megelőzze azokat az esetleges
problémákat, amelyek az elismerési eljárás és a jogi szabályozás tekintetében anomáliákat
rejtettek magukban. Tehát a biocid termékek piacának a harmonizálása hozzájárulna az
emberi és állati egészségvédelem, környezetvédelem eddig elért magas szintjének a
megőrzéséhez, valamint a régi, a 98-as irányelv által érintett uniós vállalkozások
versenyképességének a javításához.

Kiemelt célkitűzés természetesen a felülvizsgálat során, hogy csak alaposan
bevizsgált, biztonságos hatóanyagokat tartalmazó termékek maradhassanak a piacon, és az
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elemzések során lehetőség legyen az adatmegosztásra - tehát a felülvizsgált és módosított
rendelet ezt mind felkínálja -, és az adatmegosztás révén az állatkísérletek számának a
csökkentése váljon lehetővé.

Ennek a rendeletnek a vitája 2009 júniusában kezdődött el az Unióban. Már három
elnökségi félév óta tart. A szabályozás bonyolultságára való tekintettel a tárgyalások jelenlegi
állásából jó alappal arra lehet következtetni, hogy a belga elnökségnek nem sikerül majd
lezárni az első olvasati tárgyalást. A tagállamok közötti megállapodás elérése 2011 első
félévében a magyar elnökségre hárul, tehát a mi feladatunk lesz, hogy ezt előmozdítsuk.

Tehát mi a magunk részéről elkötelezettek vagyunk a tekintetben, hogy a kiemelten
veszélyes, rákkeltő és toxikus biocid hatóanyagok csak a lehető legszigorúbb feltételekkel és
ezeknek a betartása esetén kivételesen maradhassanak a piacon. Ez a mi álláspontunk lényege,
lényegi eleme a módosítási tervekkel kapcsolatban.

Fontosnak tartjuk azt is, hogy a nagyvállalatok számára kedvező, uniós szintű
engedélyezési eljárás során is érvényesíthetők legyenek a magyar tagállami érdekek, és ez az
eljárási forma opcionális, választható lehetőség maradjon a vállalkozások számára, azaz ne
legyen kötelező. A tervezetben a jelen megfogalmazás a mi javaslatainkat ilyen módon
tartalmazza, egyértelműen tartalmazza.

A nagyvállalatok szerepére rátérve, figyelemmel kell lenni arra, hogy a kis- és
középvállalkozások, ami a kormányprogramunkban is kiemelt téma, mind Magyarországon,
mind az Európai Unióban jelentős részét képezik a piacnak. Fontos és kívánjuk, hogy a
szerepük növekedjen. Fontos ezért, hogy az esetükben kedvezményes díjak kerüljenek
megállapításra. Ezt a javaslatot is törekszünk a tervezetben támogatni és érvényesíteni.

A rendes jogalkotási eljárásra figyelemmel a szemünk előtt lebeg természetesen az
Európai Parlament szeptember 22-ei plenáris ülésén megszavaztatott álláspontja, amelyet a
viták során is figyelembe kell, hogy vegyünk.

Amennyiben 2011 első félévében, a magyar-EU elnökség alatt sikerül a Tanácsban
elfogadható szövegjavaslatot és politikai megállapodást elérni, úgy minden valószínűség
szerint a második olvasati eljárás és az Európai Parlamenttel való egyezkedés 2011 második
félévében, a soron következő lengyel elnökségre marad majd.

Amennyiben az elmondottakkal kapcsolatban további kérdéseik lennének, szívesen
állok rendelkezésre magam és a szakértőim is. Köszönöm szépen a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen az államtitkár úrnak a kimerítő tájékoztatót. Kérdezem
képviselőtársaimat, hogy ki szeretne kérdezni. (Mile Lajos jelentkezik.) Egy képviselőt látok.
Akkor egy képviselőnek, Mile Lajos alelnök úrnak megadom a szót.

Kérdések, megjegyzések

MILE LAJOS (LMP), a bizottság alelnöke: Egy képviselőként csak gyorsan
elhadarnám a kérdéseket és megjegyzéseket. Ami itt nekem fel van írva: széleskörűen
alkalmazzák ezeket az úgynevezett nanobiocidokat, jóllehet bizonyítottan kockázatot
jelentenek az egészségre és a környezetre is.

Ezen belül a szakértők felírták nekem az úgynevezett nanoezüst problémáját, ez egy
elég izgalmas terület, hiszen a szennyvízbe kerül, és a szennyvíz tisztításában lévő hasznos
baktériumokat kinyírja, tehát a működésüket lehetetlenné teszi, és így a talajbaktériumok
működését is ellehetetleníti. Magyarán a megtisztított szennyvíz újrahasznosítása kérdésessé
válik emiatt.

Itt van felírva egy adat, röhögtem is rajta, hogy Franciaországban évente 17 tonna
nanoezüst kerül a vizekbe, az úgynevezett szagmentes zoknik mosása miatt. (Derültség.) Ez
most viccesnek tűnik, de nem tudjuk a hatásait, és nem tudjuk a következményeit, hogy
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hogyan hat. Tehát ebben az az igazán veszélyes, hogy hiányosak az ismereteink arról, milyen
mennyiségben kerülnek a környezetbe ezek az anyagok, tehát mekkora a felhasználás
nagysága. És azt sem tudjuk, hogy az egészségügyi hatásai milyenek.

Tehát így eléggé lehetetlen a megalapozott, a fenntarthatóság elvét szem előtt tartó
döntések meghozatala. Tehát azt javasoljuk, hogy a nanobiocidokra vonatkozó speciális
értékelési eljárások kialakítására vonatkozó menetrendre van szükség - ez egy elég rossz
mondat! (Derültség.) Valamint amíg nem kerül sor az engedélyezéshez mindenféleképpen
szükséges megfelelő értékelési eljárások bevezetésére, addig egy átmeneti moratóriumot
lehetne ezekre javasolni.

Még egy dolog, hogy előnyben kellene részesíteni a vegyszermentes megoldásokat, ez
az úgynevezett non chemical megoldásokat, és az érzékeny csoportok védelmét célzó
javaslatokat mindenképpen támogatjuk. Idetartoznak a terhes nők, a csecsemők, a gyermekek,
a betegek. És itt fel kell hívni a figyelmet, hogy természetesen nagyon fontos a kezelt
termékek címkézési kötelezettsége, és azon belül a jelzett nanobiocidok- és nanoezüst-
tartalmat kiemelten fel kell tüntetni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az alelnök úr új arcát mutatta meg, mint biocidszakértő!
(Derültség.)

Tisztelettel kérem az államtitkár urat, hogy röviden válaszoljon! Köszönöm.

Dr. Horváth Zsolt válaszai
DR. HORVÁTH ZSOLT (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm. Az a probléma

ezekkel a nanoanyagokkal, a mi álláspontunk is az, hogy nagyon szigorú jelölési és értékelési
követelményeket kell bevezetni. Ez benne van a javaslatban. Itt nemcsak ezüst van, hanem
aranytól kezdve még egyéb más nehézfémek is. Tehát az a lényeg, hogy ezeket kontroll alatt
tartjuk, kizárjuk.

A tervezetben a válaszom egyértelműen benne van, hogy ezt fokozott figyelemmel
kísérjük, és az engedélyezés során rendkívüli kivételek esetén engedjük csak a piacra. Az
érzékeny csoportok, a gyerekek kiemelt prioritásai az elnökségünknek, és a NEFMI szakértői
is azt az álláspontot építették be és képviselik a tárgyalások során, hogy ezekre a kiemelt
csoportokra, fokozottan érzékeny csoportokra nagyobb figyelmet fektessünk. Ez a rendeletben
is megjelenítésre kerül.

Az EP, az Európai Parlament is állást foglalt, egyértelmű, hogy ellene van ennek.
Illetve annak a szigorú követelményrendszernek a betartását, érvényesítését kívánja
rendeletmódosítás révén, jogszabályi háttérrel, jogszabály erejével bevezetni, amely az
ellenőrzési, értékelési követelményeket a legszigorúbb módon, a legnagyobb mértékben
előírja.

A legmérgezőbb anyagok betiltásra kerültek, és az egyéb, fokozottan mérgező
anyagok kiváltására is előírást tartalmaz, tehát rövid-, középtávon belül ezeket ki kell iktatni a
forgalomból, ki kell váltani. Ez az álláspont.

Tehát én azt hiszem, hogy a képviselő úr által felvetett aggályokat ilyen tekintetben
megfelelőképpen kezeli, választ ad rájuk ez a tervezet. 2017-re írta elő ezen anyagok
kiváltásának a legvégső határidejét, tehát tulajdonképpen megvan a válasz. Azt hiszem, hogy
ez megnyugtató lehet mindannyiunk számára. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tekintettel arra, hogy a Környezetvédelmi
Tanács a tervezetet a magyar elnökség ideje alatt fogja elfogadni, ezért a magyar álláspont
további finomítása kívántatik, és ehhez mi minden támogatást megadunk. Köszönöm szépen,
államtitkár úr.
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Emlékeztetem a bizottságot, hogy a következő ülésre ma a szavazások után, 12 órakor
kerül sor.

Egy napirendi pontunk van: eszmecsere a török nagy nemzetgyűlés európai integrációs
bizottsága tagjaival. Kérem képviselőtársaimat, hogy minél nagyobb számban jelenjenek
meg!

Köszönöm szépen a részvételt, az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 17 perc)

Dr. Hörcsik Richárd
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária


