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A MaKOSZ sikeresen lobbizott az Európa Parlamenti képviselőknél 

A 98/8 Biocid Direktíva rendeletté történő átalakításának egyik első állomása a közel egy éve 
megjelent Európa Parlament és a Tanács, COM(2009)267 sz. „A biocid termékek 
forgalomba hozataláról és felhasználásáról” rendelet-tervezete volt. Az Európai 
Parlament szakbizottságai (JURI, ITRE, IMCO) több ülésen tárgyalták.  Június végén az 
ENVI – Környezeti, Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság – döntéseket hozott, 
amely hosszútávon igen komoly kihatással lehet az egész európai, és ennek megfelelően a 
magyar közegészségügyre, élelmiszeriparra, iparra és főleg az emberek életminőségére. 
 

Az eredeti rendelet-tervezet olyan megfogalmazást tartalmazott, amely lehetővé tette volna a 
második generációs antikoagulánsok használatának együttes betiltását. Az európai 
iparágazat vezető képviselői – pl. az Európai Vegyipari Szövetség, a CEPA és a MaKOSZ is 
– hevesen tiltakoztak és lobbiztak a rendelet-tervezet számos pontja, így a lehetséges 
betiltás ellen is. A MaKOSZ az Európai Parlament érdekelt magyar képviselőinek, levélben 
fogalmazta meg főbb kifogásait.   
 
A tiltakozás hatására, az ENVI parlamenti bizottság kompormisszumos rendelet-tervezetet 
dolgozott ki. A rendelkezésre nem álló alternatív irtószerek hiánya miatt a betiltástól elállt 
ugyan, de további szigorításokat fogalmazott meg, amelyek magukba foglalják a 
rágcsálóirtószerek zártan, emberi érintkezéstől mentes használatát, vagy az úgynevezett 
kontaminációt és másodlagos mérgeződések ellenei megelőző intézkedések előrejelzését, 
meghatározását.    
 
Az ENVI az illegális piacra vitelt megakadályozandó előírja, hogy 2015 január 1-ig 
valamennyi gyártónak vagy termékdossziéval, vagy ún. hozzáférési levéllel kell igazolnia 
megfelelőségét. Kötelezően előírja az adat-megosztást és nyilvános  listában teszi közzé 
azon gyártók neveit, akik dossziéval, vagy hozzáférési levéllel rendelkeznek. 
 
Az ENVI bizottság állásfoglalásai komoly kihatással lesznek a rendelet-tervezet egészére, 
amikor is az Európai Parlament szavaz a „A biocid termékek forgalomba hozataláról és 
felhasználásáról”. Az már most látható, hogy bár a legkényesebb ponton sikerül 
kompromisszumot elérni, a nehézségeknek nincs vége és további szigorítások, megkötések 
szorítják kordába tevékenységünk lényegét: az irtószerek előállítását, forgalmazását és azok 
felhasználását. 

 

*************** 
 

EUROPEST 2010  

A konferencia 2010. június 14-15-én (hétfő-kedd) sikeresen lezajlott. A rendezvényen 19 
országból 90 fő vett részt. A konferencia főbb témái a kártevőirtás európai szabványának 
kialakítása, az ágyi poloskák, illetve szúnyogok által okozott problémák voltak. Bővebb 
beszámoló a Kártevőirtás következő számában (várható megjelenés augusztusban) lesz 
olvasható. 
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Új főigazgatója van a CEPA-nak  

Az EUROPEST alkalmával megtartott CEPA közgyűlésen Roland Higgins személyében új 
főigazgatót (Director General) választottak. Roland Higgins urat a Kártevőirtás következő 
számában (várható megjelenés augusztusban) mutatjuk be. 

 

*************** 
A MaKOSZ XX. Országos Konferenciája 

Éves konferenciánk tervezett időpontja: 2010. szeptember 29., 30. október 1., helyszíne 
Budapest. Részletesebb információk, valamint jelentkezési lap a Kártevőirtás következő 
számában (várható megjelenés augusztusban) lesznek találhatók. A konferencia egyik 
kiemelt témája a szúnyogirtás lesz, amelyet a hazánkban az elmúlt időszak esőzéseit, 
árvizeit követő szúnyoginvázió indokolja. 

 

*************** 

Felkérés az Európai Szúnyogirtó Szövetségtől (EMCA) 

Dr. Norbert Becker, az EMCA ügyvezetője e-mailben keresett meg minket azzal, 
megrendeznénk-e az európai Szövetség 2011. évi konferenciáját. A felkérést elfogadtuk, és 
a konferencia előzetes időpontjául 2011. szeptember 12-16-át jelöltük meg. 

Várjuk az ügyben Prof. Peter Lüthy, az EMCA elnökének hivatalos felkérő levelét. 

 

*************** 

2010 nyár 

Minden kedves tagunknak, kollégánknak, olvasónknak kellemes pihenést (és kevesebb esőt, 
több napsütést) kívánunk a nyárra! 

 


