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Mentsük meg a méheket és a mezőgazdasági termelőket!  

Méhbarát mezőgazdaságot az egészséges környezetért 

 

Státusz: támogató nyilatkozatok tagállami ellenőrzése folyamatban 

 

 

1. Alapvető információk: 

- Bizottsági nyilvántartási szám: ECI(2019)000016 

- Nyilvántartásba véve: 2019. szeptember 30. 

- A Bizottság határozata a polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételéről: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32019D1566  

- Honlap: http://www.savebeesandfarmers.eu/  

- Európai Bizottság információs lapja a kezdeményezésről: 

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2019/000016_hu  

 

- Gyűjtés kezdete: 2019. szeptember 30. 

- Gyűjtés lezárva: 2021. szeptember 30. 

- Összegyűjtött (nem érvényes!) aláírások száma: 1 154 024 

 

 

2. Célkitűzések (kötelezően benyújtandó információk): 

A méhek és az emberek egészségének védelme érdekében felszólítjuk a Bizottságot, hogy 

tegyen javaslatokat jogi aktusokra a szintetikus növényvédő szerek 2035-ig történő 

fokozatos kivonása, a biológiai sokféleség helyreállítása, továbbá a mezőgazdasági 

termelőknek az átmenetben történő támogatása céljából. 

 

3. A kezdeményezés háttere, rövid összefoglalása és támogatói: 

A szervezők három fő követeléssel álltak elő.  

- Elsősorban kérvényezik a szintetikus növényvédő szerek fokozatos kivonását az EU 

mezőgazdaságából: elvárják a szintetikus peszticidek használatának 80%-os 

csökkentését 2030-ig, valamint a teljes beszüntetésüket 2035-ra.   

- Másodszor olyan jogalkotási javaslatokat várnak amelyeknek révén az EU-s 

intézményrendszer hozzájárul a természetes ökoszisztémák helyreállításához a 

mezőgazdasági térségekben, hogy a mezőgazdasági termelés a biológiai sokféleség 

helyreállításának eszközévé váljon.  

- Harmadszor az átállást elősegítendően egy új termelői támogatási keretrendszer 

létrehozását kérvényezik, amely az agroökológiai és biogazdálkodási eljárások 

gyors elterjedését segítené elő, továbbá független, mezőgazdasági termelőknek 

szóló képzések és kutatási tevékenységek lehetővé tételével a növényvédőszer- és 

GMO-mentes gazdálkodás témájában. 

A kezdeményezés mögött több mint 140 környezetvédelmi, gazdálkodói és méhészeti 

szervezet áll. Az EPK polgári bizottsága több mint 30 szervezettől kapott 282 858,84 EUR 

értékű pénzügyi támogatást. 

Az összegyűjtött (nem érvényes!) aláírások száma alapján elmondhatjuk, hogy az 

aláírásgyűjtés húzó tagállama Németország volt, ahol közel 600 ezren támogatták az EPK-

t. A többi tagállam ettől jelentősen elmarad,de 100 ezret meghaladja az aláírások száma 

Franciaországban és Hollandiában, Belgiumban is több mint 80 ezren támogatták a 

kezdeményezést, és Spanyolországban is több mint 50 ezren. Magyarországon több mint 

22 ezer aláírásról számoltak be a szervezők, így jó eséllyel Magyarországon is teljesülhet 

e kezdeményezés érvényességhez szükséges minimum aláírásszáma. 

 

4. A kezdeményezés életútjának rövid összefoglalása: 

A szervezők 2021. október eleji közlése szerint a kezdeményezést közül 1,2 millió unió 

polgár támogatta online vagy offline formában.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32019D1566
http://www.savebeesandfarmers.eu/
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2019/000016_hu
https://www.savebeesandfarmers.eu/eng/about-us/our-alliance/
https://www.savebeesandfarmers.eu/eng/about-us/our-alliance/
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2019/000016_hu
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2019/000016_hu


A szervezői csoport 2022. március 7-én adta le az EPK támogató nyilatkozatait 

érvényességi vizsgálatra az egyes tagállamok illetékes nemzeti hatóságainál. A nemzeti 

hatóságoknak három hónapjuk van az érvényességi vizsgálat elvégzésére, tehát 

hozzávetőleg 2022 júniusában válhat hivatalossá, hogy az érvényességi vizsgálat után is 

elegendő (érvényes) aláírást tudnak-e a szervezők felmutatni ahhoz, hogy teljesítsék a 

sikeres EPK aláírásgyűjtés feltételeit. 


