Better Regulation a növényvédelemben
Az európai vetımag ipar üdvözli a vetımagcsávázással és a kis mértékő felhasználással
kapcsolatos fejleményeket, azonban továbbra is aggodalmát fejezi ki a fontos
növényvédı szerekkel kapcsolatban, melyek a szigorú „cut off” kritériumnak
köszönhetıen betiltásra kerülhetnek. Az innováció és a gyakorlati alkalmazás lesznek a
versenyképesség fenntartásának kulcsai.
A mai napon az Európai Parlament nagy többséggel elfogadta a tagországokkal elızetesen
egyeztetett Rendeletet a növényvédı szerek engedélyezésérıl, illetve az ezek fenntartható
használatáról szóló Irányelvet. Ezzel a lépéssel lezárult egy több mint két éve tartó
törvényhozási folyamat, annak ellenére, hogy némely nézetletérés az utolsó pillanatig fennállt.
Garlich von Essen, az ESA fıtitkára így adott hangot az eredmény fölött érzett
megelégedésének: „Az ESA örül annak, hogy ez a fontos jogszabálycsomag még ezen
parlamenti ciklus alatt elfogadásra került. Büszkék vagyunk arra, amit a tagországokkal és az
európai Parlamenti képviselıkkel történt egyeztetések révén elértünk a vetımag ipar
érdekében.” Az európai nemesítık és vetımag elıállítók évek óta szembesülnek a közösségi
piac megosztottságával a növényvédı szerrel csávázott vetımagok esetében, mely jelenleg a
legfejlettebb, legmodernebb felhasználási módja a növényvédı szereknek. A növényvédelmi
direktívák és a növényvédı szerek engedélyezésének összehangolása az ESA egyik
legnagyobb célja volt. „Eleinte a csávázás kérdését sem a Bizottság, sem a Tanács, sem a
Parlament nem tekintette tárgyalásra érdemesnek. Ebben az volt a megdöbbentı, hogy ennek
a technológiának jelentıs szerepe lehet a növényvédı szer felhasználás csökkentésében a
mezıgazdaság területén, ez utóbbi pedig egy sokat vitatott téma”-emlékeztetett Garlich von
Essen. Az új rendelet lehetıvé teszi a csávázott vetımag szabad kereskedelmét EU- szerte és
hatékonyan biztosítja a különféle vetımag csávázási alkalmazások engedélyezését az egész
Közösségen belül. Meggyızıdésünk, hogy ez hatalmas elıny mind a vetımag ipar, mind a
gazdálkodók számára, különösképpen a kisebb tagországokban.
A vetımag szakma másik speciális érdeke az volt, hogy a növényvédı szereket elérhetıvé
tegye a kisebb növények és kismértékő felhasználás számára. Gyakran a növényvédı szer
gyártó cégeknek nem áll gazdasági érdekükben, hogy ilyen szők piacra is terjeszkedjenek,
ezáltal veszélyeztetik ezen növények fenntartható termesztését. „Az ESA mindig különös
figyelmet szentelt a kis mértékő felhasználás témájának”- hangsúlyozta von Essen. „A piacok
egyre növekvı mértékben specializálódnak, regionalizálódnak. Ez azt jelenti, hogy jóval több
növény és több ország esetében van szükség szabályozásra, mint a múltban. Pozitívan ítéljük
meg az új elıírásokat, és meggyızıdésünk, hogy mind az egyszerőbb szabályozás, mind az új
európai alap segítségünkre lesz az innováció terjesztésében és megteremti az alkalmas
növényvédı szer kombinációk hozzáférhetıségét az egész EU területén.”
A vetımag ipar továbbra is fenntartással van a növényvédı szerek „cut off” kritérium szerint
történı szabályozásával. Az új, kockázat helyett veszély alapú kritérium bevezetésével a
vetımag ipar úgy látja, hogy az EU kezd eltávolodni a szigorúan tudományos alapokon
nyugvó értékelési és szabályozási koncepciótól. Hovatovább, Az ESA felkérte a
tagországokat és a Bizottságot, hogy különféle rugalmas záradékokat, vészhelyzet esetére
szabályozásokat építsenek be azon növények esetére, ahol nincs alternatív növényvédı szer.
Garlich von Essen meglátása szerint ez a gyakorlati alkalmazás különösen fontos az új
szabályozás elsı szakaszában. „Keményen harcoltunk annak érdekében, hogy ilyen rugalmas
elıírások is bekerüljenek az új rendeletbe. Most már a tagországokon múlik, hogy

megfelelıen alkalmazzák azokat arra, hogy hidat íveljenek a régi növényvédı szerek kivonása
és az új növényvédı szer generációk bevezetése közé.”
Összességében von Essen elégedett az új szabályozással és úgy látja, hogy a vetımag ipar
jelentıs fejlesztéseket ért el, azonban továbbra is fenntartja kétségeit a „cut off” kritériumról,
mely tudományosan nem megalapozott. „Szerintem végül sikerült kiegyensúlyozott
egyezségre jutnunk. Különösen a kis- és középvállalkozásaink számára jelenti az új, csávázott
vetımagra vonatkozó vetımag kereskedelmi elıírás jövıbeni versenyképességük zálogát.
Büszke vagyok arra, hogy az ESA és a nemzeti szövetségek, valamint tagjaink közös munkája
eredményes volt.”

