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DDT-T A LAKÁSOKBA???
Egészségügyi és vegyi anyag biztonsági szakértők széles koalíciója követeli, hogy a 
WHO vonja vissza a DDT malária elleni felhasználását támogató ajánlását, amelyben 
a káros vegyi anyagot alkalmasnak találja a lakásokban történő felhasználásra. 
 

AGGÁLYOS AZ ÚJ EU-SZABÁLYOZÁS A NÖVÉNYVÉDŐ SZEREKRŐL 
A környezetvédő civil szervezetek mellett a növényvédőszer-gyártók is számos 
problémát látnak a készülő uniós szabályozásban. 
 

BIZOTTSÁGI DÖNTÉS A VITATOTT HATÓANYAGOKRÓL
Az Európai Bizottság új kivonási tervet fogadott el a vitatott 6 hatóanyag sorsáról. 
 

MÉG EGYSZER VEGYI ReAKCIÓ!
A REACH (készülő uniós vegyianyag-szabályozás) őszi záróvitáira való tekintettel 
több civil szervezet e-mail küldő akciót indított! 
 

MÉRGEK AZ ÉLELMISZEREKBEN 
A WWF vizsgálatai szerint az európai élelmiszerek ipari vegyi anyagokkal szennye-
zettek. 
 

FRANCIA GAZDÁK A KÖRNYEZETKÍMÉLŐ MEZŐGAZDASÁGÉRT 
Éhségsztrájkot kezdett a bretagnei gazdák az EU az intenzív növénytermesztést tá-
mogató szabályozása miatt, mely a vizek elszennyeződését okozza. 



DDT-T A LAKÁSOKBA??? 

A WHO szeptember 15-én kiadott ajánlása támogatja a DDT használatát a malária meg-
szüntetése érdekében. Az ajánlás kiadása előtt nem kezdeményeztek újabb vizsgálatot a 
DDT kockázatairól és nem módosították a WHO hivatalos álláspontját, amely a Stockholmi 
Egyezménnyel összhangban csak a legkisebb mértékben engedélyezi a DDT felhasználá-
sát. A WHO egyik maláriával foglalkozó vezető szakértője, Dr. Allan Schapira azonnal le-
mondott a DDT-t támogató ajánlásának megszületését követően, amely a maláriaellenes 
program új vezetőjének, Dr. Arata Kochi nevéhez fűződik. A jelentések szerint miután 
Kochi átvette a malária visszaszorítását célzó program (Roll Back Malaria) vezetését a 
szakértői csoport mintegy fele lemondott. 
Több a Budapesten megrendezett Nemzetközi Vegyi Anyag Biztonsági Fórumon 
(Intergovernmental Forum on Chemical Safety) résztvevő nemzetközi civil szervezet 
(Növényvédőszer Mentesítő Akcióhálózat (PAN International), Nehezen Lebomló Szerves 
Szennyező Vegyületektől Mentesítő Hálózat (IPEN), Orvosok Szövetsége a Környezetért 
(ISDE)) közösen ítélte el a szakmailag elfogadhatatlan, vélhetően az USA politikai nyomá-
sára kiadott ajánlást. 
“Elfogadhatatlan, hogy a WHO-nak politikai nyomásra olyan hamis ajánlásokat kell kiadnia, 
amelyek csak látszólag szolgálják az afrikai gyermekek egészségének védelmét” - mondta 
Dr. Paul Saoke a kenyai Orvosok a Társadalmi Felelősségért (Physicians for Social 
Responsibility) szervezet igazgatója. “Valódi megoldásokra, nem pedig a már egyszer el-
bukott, az emberek egészségét veszélyeztető anyagokra van szükség Afrikában a malária 
visszaszorításához. A DDT legalább annyira veszélyes, mint a malária betegség.” 
A DDT olyan szaporodási problémákkal hozható összefüggésbe, mint például a 
rejtettheréjűség, a gyenge termékenyítő-képesség, a koraszülés, vagy az anyatej mennyi-
ségének csökkenése. Újabb vizsgálatok szerint a DDT az idegrendszer fejlődésére nézve 
is káros hatásokkal bír. A DDT-vel kezelt területen élő csecsemők szervezetébe az anya-
tejes táplálás folyamán a WHO és a FAO által “biztonságosnak” tekintett mennyiségnél is 
több DDT jut. A Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) a DDT-t a lehetséges rákkeltő 
anyagok közé sorolja. 
A korábbi tapasztalatok alapján nem a DDT alkalmazása a leghatékonyabb módszer a 
malária visszaszorítására. A megbetegedéseket és elhalálozásokat a szegénység vissza-
szorításával, az egészségügyi rendszer fejlesztésével, lakossági képzésekkel és szú-
nyogháló alkalmazásával lehet a legsikeresebben csökkenteni. 
A WHO ajánlása itt érhető el (angol nyelven). 
A DDT terjesztése ellen fellépő civil szervezetek sajtóanyaga itt érhető el. 

(Sajtóközlemény) 

AGGÁLYOS AZ ÚJ EU-SZABÁLYOZÁS A NÖVÉNYVÉDÕ SZEREKRŐL 

Aggályos a növényvédő szerek alkalmazásáról szóló, most készülő új európai uniós jog-
szabály a magyar növényvédő szeres szakmai körök véleménye szerint, mert sérülnek 
általa a lisszaboni elvek (azaz csökken az európai mezőgazdaság versenyképessége). 
Hargitai Ferenc, a Növényvédőszer-gyártók és Importőrök Szövetsége egyesület főtitkára 
elmondta: a magyar szakértők úgy vélik, az új jogszabály-tervezet megalkotásakor a nem-
zeti jellegzetességeket figyelmen kívül hagyták. Fennáll a veszélye annak is, hogy a gyár-

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr50/en/index.html
http://www.levego.hu/kiadvany/vegyianyag/sajtoanyag_ipen.pdf


tók csak a nagy növényi kultúrákra - kukorica, búza - koncentrálnak a jövőben. Amennyi-
ben az Európai Bizottság javaslatát az Európai Parlament jóváhagyja, 2008-tól lesz hatá-
lyos az új jogszabály a növényvédő szerek alkalmazásáról. 
Az unióban most folyó engedélyezési rendszer továbbfejlesztésének meghirdetett célja, 
hogy az új szabályozás összhangban legyen az egységes úgynevezett MRL - azaz a 
megengedett szermaradványra vonatkozó előírásokat tartalmazó - rendelettel. Továbbá a 
jogalkotók egységes felhasználási előírások alkalmazását is kötelezővé tennék az egész 
unió területére. A növényvédő szerek esetében szeretnék kiküszöbölni az úgynevezett 
párhuzamos vizsgálatokat is. 
A jogszabály-tervezet fontos eleme, hogy az a hatóanyagok mellett a késztermékek enge-
délyezésére is vonatkozna. Továbbá nem irányelvként, hanem rendeletként jelenne meg, 
amely azt jelentené, hogy kötelező érvénnyel az unió valamennyi tagállamában alkalmazni 
kellene. 
Ez a jelenleginél lényegesen merevebb rendszert eredményezne a magyar szakértők sze-
rint, mivel a készülő jogszabály-tervezet nincs kellő tekintettel a nemzeti jellegzetességek-
re, például a földrajzi, az éghajlati, valamint a szakmai, kultúrabeli különbségekre.  
A tervezet a szakértői vélemény szerint nem járul hozzá az élelmiszerbiztonság növelésé-
hez sem, csökkenti az európai mezőgazdaság versenyképességét, lassítja az új termékek 
bevezetését is. 
Az egységes késztermék-engedélyezésnél használni kívánt, úgynevezett háromzónás 
rendszer szakmailag nem megalapozott. Magyarország ugyanis például Írországgal van 
azonos zónában. Ugyanakkor a két ország ökológiai és éghajlati különbözőségeit a rende-
let alapján nem lehet figyelembe venni a készítmények alkalmazásakor. 
A jelenlegi hároméves, ideiglenes engedélyek megszüntetésével a magyar szakértők sze-
rint sérül a fokozatosság elve és elhúzódik az új termékek bevezetése. 
Hargitai Ferenc szerint az egyes szakmai elemek arra utalnak, hogy a korábban előtérbe 
helyezett kockázatbecslés helyett a veszélyesség megítélése kerül a növényvédő szerek 
alkalmazásakor előtérbe, ami ellentétes más szabályozások elveivel. 
Magyarországon évente 16-17 ezer tonna növényvédő szert használnak fel a gazdálkodók. 
Ez nyolc-tízezer tonna hatóanyagot jelent éves szinten.  

(MTI) 

BIZOTTSÁGI DÖNTÉS A VITATOTT HATÓANYAGOKRÓL 

Az Európai Bizottság szeptemberi döntése értelmében szigorított korábbi álláspontján a 6 
egészség- és környezetkárosító növényvédőszer-hatóanyag további felhasználásának le-
hetőségeiről. 
Négy hatóanyagot (fenarimol, flusilazol, metamidofosz és procymidon) a tervek szerint egy 
18 hónapos átmeneti időszakot követően vonnák ki a forgalomból 
A maradék két hatóanyag esetén (dinocap és karbendazim) a korábbi 7 éves az alkalma-
zást szigorú feltételekhez kötő engedélyt 3 évre csökkentették. 
A döntés a növényvédő szerek engedélyezéséről szóló 91/414/EC számú közösségi direk-
tíva felülvizsgálatának részeként született meg. 
Európai környezetvédő szervezetek bár üdvözlik a szigorítást, megemlítik, hogy az elővi-
gyázatosság elvének és a kutatási eredményeknek a szabályozásba való beépülése csak 
nagyon lassan halad. 
A döntéssel kapcsolatos civil sajtóanyag itt érhető el (angol nyelven). 

(PAN, EEB, FoE, EEN) 

http://www.eeb.org/press/140906-pr-PAN-EEB-FOE-EEN-Eight-Pesticides.pdf


MÉG EGYSZER VEGYI ReAKCIÓ! 

A REACH őszi záróvitáira való tekintettel több nemzetközi környezetvédő civil szervezet e-
mail küldő akciót indított, hiszen az Európai Parlament (EP) 2006. november 13-án tartja a 
végső szavazást az új vegyi anyag szabályozásról (REACH). 
A 2005. évi viták során az EP megszavazta a kötelező helyettesítést, de később ezt a pon-
tot a Tanács és a Bizottság is elvetette. Idén ősszel az EP-nek nagy arányban meg kell 
szavaznia a helyettesítési előírást, hogy a Tanács megváltoztassa korábbi álláspontját. 
A több környezetvédő szervezet által kialakított Chemical reaction weblapon az európai 
parlamenti képviselőknek lehet e-mailt küldeni, felhívva figyelmüket a leginkább kockáza-
tos vegyi anyagok kötelező helyettesítésének előírására. 
A Friends of the Earth (a Föld Barátai) honlapján Kóka János gazdasági miniszternek le-
het írni felhívva figyelmét a REACH szabályozás jelentőségére. 
Mindkét akció során lehetőség van a (magyar nyelvű) üzenet módosítására, kiegészítésé-
re. 
A Chemical reaction weblap itt érhető el. 
A Friends of the Earth akciója itt érhető el. 

MÉRGEK AZ ÉLELMISZEREKBEN 

A WWF vizsgálatai szerint az Európában kapható élelmiszerek nagy része az iparban 
használt egészségkárosító hatású vegyi anyagokkal szennyezett. A szennyezett élelmi-
szerek elfogyasztásával ezek az anyagok a szervezetünkbe kerülhetnek, és ott felhalmo-
zódva és más anyagokkal reagálva károsíthatják egészségünket. 
Az élelmiszerek szennyezettsége azért érdemel kiemelt figyelmet, mivel a kockázatos ve-
gyi anyagok többsége az étkezések során kerül szervezetünkbe. 
Összesen nyolc mesterséges vegyianyag-csoport (pl. ftalátok, brómozott égésgátlók, 
PCB-k) jelenlétét vizsgálták 27 az EU 7 országából származó termékben. Minden vizsgált 
termék kimutatható mennyiségben tartalmazott lehetséges egészségkárosító anyagokat. 
A WWF tanulmánya itt érhető el (angol nyelven). 

(WWF) 

FRANCIA GAZDÁK A KÖRNYEZETKÍMÉLŐ MEZŐGAZDASÁGÉRT 

Bretagnei gazdák kezdtek éhségsztrájkba a természetes vizek védelme érdekében. A 
földművesek nem értenek egyet azzal, hogy a francia vezetés az uniós CAP mezőgazda-
sági támogatási rendszer által az intenzív, környezetet erősen terhelő gazdálkodást támo-
gatja, mely az élővizek minőségét veszélyezteti. A lemosódó műtrágyák a vízvirágzást 
(eutrofizáció), a növényvédő szerek pedig a vizek kémiai elszennyeződését válthatják ki. 
Bár a CAP támogatás mértékét az EU határozza meg, de az egyes tagállamoknak a joga 
annak eldöntése, hogy azt milyen módon osztják fel mezőgazdasági termelőik között. 

(edie news) 

http://www.chemicalreaction.org/
http://www.foeeurope.org/my_right_to_a_toxics_free_future/index.php
http://www.panda.org/about_wwf/what_we_do/toxics/publications/index.cfm
http://www.edie.net/news/news_story.asp?id=12024


Kérjük, hogy a hírlevéllel kapcsolatos észrevételeit, illetve le- és feliratkozási szán-
dékát a reach@levego.hu e-mail címen jelezze! 
 
A vegyi anyag hírlevelet összeállította: Pál János 
 
Készült a Levegő Munkacsoport és a Magyar Természetvédők Szövetsége vegyi 
anyag kampánya keretében. 
 
Pál János (LMCS), Dragos Tibor (MTVSZ), Simon Gergely 
 
A régebbi hírlevelek a www.levego.hu/vegyianyag címen érhetőek el. 
A témában további hírek és információk találhatóak a Levegő Munkacsoport és a 
Magyar Természetvédők Szövetségének közös vegyi anyag honlapján: 
www.vegyireakcio.hu

http://www.levego.hu/vegyianyag
http://www.vegyireakcio.hu/
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