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Írásbeli választ igénylő kérdés

Kövér László,
az Országgyű lés elnöke részér e

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok
benyújtani

Dr. Fazekas Sándor földm űvelésügyi miniszterhez

„Mit tesz a földművelésügyi tárca a hazai mez őgazdasági vegyianyag-politika terén a
kémiai biztonság javításáért, tekintettel`a vegyianyag-használat emberi egészségre 'és

természetes ökoszisztémákra gyakorolt hatásaira? címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az OGY Fenntartható Fejlődés Bizottsága 2016 . május 30-i ülésén „Tájékoztatás a
vegyianyag-politika és a kémiai biztonság emberi egészséggel és mez őgazdasággal
kapcsolatos aktuális kérdéseirő l Magyarországon” címmel részletes tematikus vitát folytatot t
több külső és közigazgatási szakértő , köztük a Földm űvelésügyi Minisztérium képvisel őjének
a részvételével .

A konzultáció számos olyan kérdést is felvetett, amelyek megválaszolásához ezúton kére m
szíves tájékoztatását :

1. A neonikotinoidokra vonatkozó eseti engedélykérelem által érintett három,
neonikotinoidokkal csávázott vetőmaggal bevetett terület pontosan hol helyezkedik e l
Magyarországon (térbeli koordináták); mely gazdálkodó szervezetek a
„kedvezményezettek”? Milyen részletes szakmai indokok tették szükségessé a
kérelem benyújtását e területek esetében?

2. Indultak-e, és ha igen, mely magyarországi szervezetek bevonásával az érintet t
csávázószerek használatának élővilágra gyakorolt hatásai vizsgálatára irányul ó
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kutatások, vizsgálatok? Önök hogyan követik nyomon, illetve veszik figyelembe a
kapcsolódó hazai és nemzetközi kutatások eredményeit ?

3. A napraforgó, repce és kukorica növénykultúrákban milyen mértékben változott a
rovarirtószer, és ezen belül a klórpirifoszból felhasznált mennyiség 2010-2015 közöt t
(terményenkénti, készítményekénti mennyiségi kimutatások) ?

4. Milyen lehetőséget lát arra - az el ővigyázatosság elve alapján, hiszen Ön egyúttal a
környezetügyért is felel ős miniszter -, hogy a nagyon hosszú lebomlási idejű
klórpirifosz hazai felhasználását betiltsák?

5. Mikorra várható, hogy korlátozzák a glifozát tartalmú készítmények szabadforgalm ú
felhasználását, illetve, hogy betiltják a használatát játszótereken, parkokban ,
kiskertekben és a közintézmények parkjaiban ?

6. Tervezik-e, hogy betiltják a glifozát deszikkálási célú felhasználását Magyarországon ?
Ha nem, melyek az ezzel kapcsolatos szakmai, környezet-egészségügyi stb . érveik?

7. Milyen nyomós akadálya van annak, hogy biztosítsák a - növényvéd őszer-engedélyező
hatóság számára a forgalmazók által minden évben lejelentett - növényvéd ő szer
forgalmi adatok nyilvánosságát ?

8. Tervezik-e (ha nem, miért nem), hogy Magyarország csatlakozzon azokhoz az E U
tagállamokhoz, amelyek az Európai Bizottságnál a hormonrendszer károsít ó
anyagokkal (hormonmoduláns, vagy EDC) kapcsolatos hiányzó definíció k
megalkotását sürgetik?

Megtisztelő válaszait előre is köszönöm !

Budapest, 2016. június 2 .

Tisztelettel :

Sallai R. Benedek
LMP
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