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Az Európai Parlament állásfoglalása az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az alfa-
cipermetrin, a beflubutamid, a benalaxil, a bentiavalikarb, a bifenazát, a boszkalid, a 
brómxinil, a kaptán, a ciazofamid, a dezmedifam, a dimetoát, a dimetomorf, a diuron, az 
etefon, az etoxazol, a famoxadon, a fenamifosz, a flumioxazin, a fluoxastrobin, a folpet, a 
foramszulfuron, a formetanát, a metalaxil-m, a metiokarb, a metribuzin, a milbemektin, 
a Paecilomyces lilacinus (törzs: 251), a fenmedifam, a foszmet, a pirimifosz-metil, a 
propamokarb, a protiokonazol, az s-metolaklór és a tebukonazol hatóanyagok 
jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló, 
2019. május 7-i (EU) 2019/707 bizottsági végrehajtási rendeletről
(2019/2825(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az alfa-cipermetrin, a beflubutamid, 
a benalaxil, a bentiavalikarb, a bifenazát, a boszkalid, a brómxinil, a kaptán, a 
ciazofamid, a dezmedifam, a dimetoát, a dimetomorf, a diuron, az etefon, az etoxazol, a 
famoxadon, a fenamifosz, a flumioxazin, a fluoxastrobin, a folpet, a foramszulfuron, a 
formetanát, a metalaxil-m, a metiokarb, a metribuzin, a milbemektin, a Paecilomyces 
lilacinus (törzs: 251), a fenmedifam, a foszmet, a pirimifosz-metil, a propamokarb, a 
protiokonazol, az s-metolaklór és a tebukonazol hatóanyagok jóváhagyási 
időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. május 
7-i (EU) 2019/707 bizottsági végrehajtási rendeletre1,

– tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 
91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 
1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre2 és különösen annak 17. cikke 
első bekezdésére,

– tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 80. cikke (7) bekezdésének végrehajtásáról és a 
helyettesítésre jelölt anyagok jegyzékének létrehozásáról szóló, 2015. március 11-i 
(EU) 2015/408 bizottsági végrehajtási rendeletre3,

– tekintettel a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 
2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet4 11. és 13. 
cikkére,

– tekintettel a növényvédő szerekről szóló 1107/2009/EK rendelet végrehajtásáról szóló, 
2018. szeptember 13-i állásfoglalására5,

1 HL L 120., 2019.5.8., 16. o. 
2 HL L 309., 2009.11.24., 1. o.
3 HL L 67., 2015.3.12, 18. o.
4 HL L 55., 2011.2.28, 13. o.
5 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0356. 
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– tekintettel eljárási szabályzata 112. cikkének (2) és (3) bekezdésére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
állásfoglalásra irányuló indítványára,

A. mivel a flumioxazint 2003. január 1-jén a 2002/81/EK bizottsági irányelvvel6 felvették a 
91/414/EGK tanácsi irányelv7 I. mellékletébe és az 1107/2009/EK rendelet szerinti 
jóváhagyott hatóanyagnak tekintendő;

B. mivel 2010 óta folyamatban van8 a flumioxazin 844/2012/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet9 szerinti jóváhagyásának meghosszabbítására irányuló eljárás, és a szóban 
forgó kérelmet az 1141/2010/EU bizottsági rendelet10 4. cikkének megfelelően 
benyújtották;

C. mivel a flumioxazin hatóanyagra vonatkozó jóváhagyási időtartamot a 2010/77/EU 
bizottsági irányelv11 már öt évvel meghosszabbította, majd ezt követően 2015 óta 
évente egy évvel meghosszabbította azt az (EU) 2015/188512, az (EU) 2016/54913, az 

6 A Bizottság 2002/81/EK irányelve (2002. október 10.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a flumioxazin 
hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (HL L 276., 2006.10.12., 28. o.).
7 A Tanács 91/414/EGK irányelve (1991. július 15.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 230., 
1991.8.19., 1. o.).
8 HL L 293., 2010.11.11., 48. o.
9 A Bizottság 844/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 18.) a hatóanyagok jóváhagyásának 
meghosszabbítására vonatkozó eljárás végrehajtásához szükséges rendelkezéseknek a növényvédő szerek 
forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról (HL 
L 252., 2012.9.19., 26. o.).
10 A Bizottság 1141/2010/EU rendelete (2010. december 7.) a hatóanyagok második csoportját illetően a 
91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétel megújítási eljárásának meghatározásáról és ezen 
anyagok jegyzékének létrehozásáról (HL L 322., 2010.12.8., 10. o.).
11 A Bizottság 2010/77/EU irányelve (2010. november 10.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az I. melléklet 
egyes hatóanyagokkal kapcsolatos bejegyzéseire vonatkozó érvényességi idők lejárta tekintetében történő 
módosításáról (HL L 293., 2010.11.11., 48. o.).
12 A Bizottság (EU) 2015/1885 végrehajtási rendelete (2015. október 20.) az 540/2011/EU végrehajtási 
rendeletnek a 2,4-D, az acibenzolar-s-metil, az amitrol, a bentazon, a cihalofop-butil, a dikvat, az eszfenvalerát, a 
famoxadon, a flumioxazin, a DPX KE 459 (flupirszulfuron-metil), a glifozát, az iprovalikarb, az izoproturon, a 
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(EU) 2017/84114, az (EU) 2018/91715 bizottsági végrehajtási rendelet, és most ismét 
meghosszabbításra került az (EU) 2019/707 bizottsági végrehajtási rendelettel, amely 
2020. június 30-ig meghosszabbítja a jóváhagyási időtartamot;

D. mivel a Bizottság nem fejtette ki a meghosszabbítás indokait az alábbi kijelentés 
kivételével: „Mivel az anyagok értékelése a kérelmezőkön kívül álló okok miatt 
halasztást szenvedett, a szóban forgó hatóanyagok jóváhagyása valószínűleg még 
azelőtt lejár, hogy meghosszabbításukról döntés születne”;

E. mivel az 1107/2009/EK rendelet célja, hogy biztosítsa mind az emberi és állati 
egészség, mind a környezet magas szintű védelmét, és ezzel egyidejűleg megőrizze az 
uniós mezőgazdaság versenyképességét; mivel külön figyelmet kell fordítani a népesség 
sérülékenyebb csoportjainak, például a várandós nőknek, a csecsemőknek és a 
gyermekeknek a védelmére;

F. mivel az elővigyázatosság elvének érvényesülnie kell, és mivel az 1107/2009/EK 
rendelet kimondja, hogy a növényvédő szerek csak olyan anyagokat tartalmazhatnak, 
amelyekről kimutatták, hogy egyértelműen előnyösek a növénytermesztés 
szempontjából, és várhatóan nem hatnak károsan az emberek és állatok egészségére, 
illetve nem terhelik elfogadhatatlan mértékben a környezetet;

G. mivel az 1107/2009/EK rendelet előírja, hogy a biztonság érdekében a hatóanyagok 
jóváhagyási időtartamát korlátozni kell; mivel a jóváhagyás időtartamának arányban 
kell állnia az adott hatóanyag használatával járó esetleges kockázatokkal, de ilyen 
arányosság nyilvánvalóan nem áll fenn;

lambda-cihalotrin, a metalaxil-M, a metszulfuron-metil, a pikolinafen, a proszulfuron, a pimetrozin, a piraflufen-
etil, a tiabendazol, a tifenszulfuron-metil és a triaszulfuron hatóanyagok jóváhagyási időtartamának 
meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (HL L 276., 2015.10.21., 48. o.).
13 A Bizottság (EU) 2016/549 végrehajtási rendelete (2016. április 8.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a 
bentazon, a cihalofop-butil, a dikvat, a famoxadon, a flumioxazin, a DPX KE 459 (flupirszulfuron-metil), a 
metalaxil-M, a pikolinafen, a proszulfuron, a pimetrozin, a tiabendazol és a tifenszulfuron-metil hatóanyag 
jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (HL L 95., 2016.4.9., 4. o.). 
14 A Bizottság (EU) 2017/841 végrehajtási rendelete (2017. május 17.) az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási 
rendeletnek az alfa-cipermetrin, az Ampelomyces quisqualis AQ 10 törzse, a benalaxil, a bentazon, a bifenazát, a 
bromoxinil, a karfentrazon-etil, a klórprofam, a ciazofamid, a dezmedifam, a dikvat, a DPX KE 459 
(flupirszulfuron-metil), az etoxazol, a famoxadon, a fenamidon, a flumioxazin, a foramszulfuron, a Gliocladium 
catenulatum J1446 törzse, az imazamox, az imazoszulfuron, az izoxaflutol, a laminarin, a metalaxil-m, a 
metoxifenozid, a milbemektin, az oxaszulfuron, a pendimetalin, a fenmedifam, a pimetrozin, az s-metolaklór és a 
trifloxistrobin hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról 
(HL L 125., 2017.5.18., 12. o.).
15 A Bizottság (EU) 2018/917 végrehajtási rendelete (2018. június 27.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek 
az alfa-cipermetrin, a beflubutamid, a benalaxil, a bentiavalikarb, a bifenazát, a boszkalid, a bromoxinil, a 
kaptán, a karvon, a klórprofam, a ciazofamid, a dezmedifam, a dimetoát, a dimetomorf, a dikvat, az etefon, az 
etoprofosz, az etoxazol, a famoxadon, a fenamidon, a fenamifosz, a flumioxazin, a fluoxastrobin, a folpet, a 
foramszulfuron, a formetanát, a Gliocladium catenulatum (törzs: J1446), az izoxaflutol, a metalaxil-m, a 
metiokarb, a metoxifenozid, a metribuzin, a milbemektin, az oxaszulfuron, a Paecilomyces lilacinus (törzs: 251), 
a fenmedifám, a foszmet, a pirimifosz-metil, a propamokarb, a protiokonazol, a pimetrozin és az s-metolaklór 
hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (HL L 163., 
2018.6.28., 13. o.).
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H. mivel a hatóanyagként történő jóváhagyását követő 16 év során a flumioxazint 1B. 
kategóriájú reprodukciót károsító és valószínűleg endokrin károsító anyagként 
azonosították és sorolták be, ugyanakkor ez alatt az idő alatt jóváhagyását nem 
vizsgálták felül, illetve nem vonták vissza;

I. mivel a Bizottságnak és a tagállamoknak lehetőségük van arra, illetve felelősségük is, 
hogy az emberi egészség magas szintű védelmének biztosításához szükséges ideiglenes 
kockázatkezelési intézkedések elfogadása révén az elővigyázatosság elve szerint 
járjanak el, amikor az egészségre gyakorolt káros hatások lehetőségét azonosították, de 
a tudományos bizonytalanság továbbra is fennáll;

J. mivel az 1107/2009/EK rendelet 21. cikke konkrétabban úgy rendelkezik, hogy a 
Bizottság bármikor felülvizsgálhatja egy hatóanyag jóváhagyását, különösen abban az 
esetben, ha az új tudományos és műszaki ismeretek fényében úgy véli, hogy arra utaló 
jelek mutatkoznak, hogy az anyag már nem felel meg a 4. cikkben előírt jóváhagyási 
kritériumoknak, és mivel ez a felülvizsgálat az anyag jóváhagyásának visszavonásához 
vagy módosításához vezethet;

1B. kategóriájú, reprodukciót károsító és endokrin károsító anyag 

K. mivel az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete16 értelmében a 
flumioxazin a harmonizált osztályozás szerint 1B. kategóriájú reprodukciót károsító 
anyag, nagyon mérgező a vízi élővilágra, továbbá nagyon mérgező a vízi élővilágra és 
hosszan tartó károsodást okoz;

L. mivel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság már 2014-ben, majd 2017-ben és 2018-
ban megállapította, hogy vannak aggodalomra okot adó, kritikus területek, mivel a 
flumioxazint 1B. kategóriájú reprodukciót károsító anyagként sorolták be, valamint 
hogy a flumioxazin potenciális endokrin károsító hatása olyan problémát jelent, amelyet 
nem lehet megoldani és amely súlyos aggodalomra ad okot;

M. mivel az (EU) 2015/408 bizottsági végrehajtási rendelet a flumioxazint 2015-ben a 
„helyettesítésre jelölt anyagok” jegyzékére tette, mivel az 1272/2008/EK rendeletnek 
megfelelően 1A. vagy 1B. kategóriájú, reprodukciót károsító anyag vagy ilyen 
anyagként kell besorolni;

N. mivel az 1107/2009/EK rendelet II. mellékletének 3.6.4. pontja szerint az 1B. 
kategóriájú, reprodukciót károsító anyagként besorolt hatóanyagok nem 
engedélyezhetők, kivéve azokat az eseteket, amikor a kérelemben foglalt dokumentált 
bizonyítékok alapján a hatóanyag a növények egészségét fenyegető olyan komoly 
veszély elhárítása érdekében szükséges, amely más rendelkezésre álló eszközökkel – 
többek között nem vegyi módszerekkel – nem oldható meg, és ezekben az esetekben 
kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy az emberek és a 
környezet expozíciójának mértéke minimális legyen;

16Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és 
hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).
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O. mivel az 1107/2009/EK rendelet II. mellékletének 3.6.5. pontja szerint a hatóanyagok 
nem hagyhatók jóvá, ha az emberekre nézve esetleg káros hatású, endokrin romboló 
tulajdonságú anyagnak minősülnek, kivéve, ha a növényvédő szerben, védőanyagban 
vagy kölcsönhatás-fokozóban lévő ilyen hatóanyagnak való humán expozíció mértéke a 
felhasználás javasolt reális feltételei mellett elhanyagolható, azaz a terméket zárt 
rendszerekben vagy az emberrel való érintkezést kizáró körülmények között használják, 
és az adott hatóanyag, védőanyag vagy kölcsönhatás-fokozó élelmiszerben vagy 
takarmányban levő szermaradékainak mennyisége nem haladja meg a 396/2005/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet17 18. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján 
meghatározott alapértéket;

P. mivel a flumioxazin biokoncentrációs kockázata magas, erősen mérgező az algákra és a 
vízi növényekre, és közepesen mérgező a földigilisztákra, háziméhekre, halakra és 
gerinctelen víziállatokra;

Q. mivel elfogadhatatlan, hogy egy olyan anyagot, amelyről ismert, hogy megfelel a 
mutagén, rákkeltő, reprodukciót károsító vagy endokrin károsító tulajdonságokkal 
rendelkező hatóanyagokra vonatkozó, az emberek és a környezet egészségének védelme 
érdekében megállapított kizárási kritériumoknak, továbbra is engedélyezni lehessen az 
Unióban, veszélyeztetve a közegészséget és a környezet egészségét;

R. mivel a kérelmezők azzal, hogy hiányos adatokat szolgáltatnak, illetve további 
eltéréseket és különleges feltételeket kérelmeznek és így szándékosan meghosszabbítják 
az újbóli értékelés folyamatát, saját előnyükre fordíthatják a Bizottság 
munkamódszereibe beépített automatizmust, amely azonnal meghosszabbítja a 
hatóanyagok jóváhagyási időtartamát, ha az újbóli kockázatértékelés még nem zárult le, 
ami elfogadhatatlan kockázatokat eredményez a környezetre és az emberi egészségre 
nézve, hiszen a veszélyes anyagnak való kitettség ezen idő alatt továbbra is fennáll;

S. mivel a növényvédő szerekről szóló rendelet végrehajtásáról szóló, 2018. szeptember 
13-i állásfoglalásában a Parlament felszólította a Bizottságot és a tagállamokat „annak 
biztosítására, hogy az eljárás időtartamára vonatkozó jóváhagyási időstartamnak a 
rendelet 17. cikke szerinti eljárási meghosszabbodására ne kerüljön sor azokban az 
esetekben, ha mutagén, rákkeltő, reprodukciót károsító (és ezért az 1A vagy 1B 
kategóriába tartozó), hormonháztartást zavaró, illetve emberi vagy állati egészséget 
károsító aktív hatóanyagokról van szó, amilyen például a jelenlegi körülmények között 
a flumioxazin, a triklopir, a klórtoluron és a dimoxisztrobin”;

T. mivel a holland parlament aggodalmát fejezte ki e meghosszabbításokkal kapcsolatban, 
és követeli, hogy az olyan anyagok esetében vessenek véget a jóváhagyás 
meghosszabbításának, amelyekről tudott, hogy komoly veszélyt jelentenek a biológiai 
sokféleségre (különösen a méhekre és a poszméhekre), vagy hogy rákkeltő, mutagén, 
endokrin károsító és/vagy reprodukciót károsító anyagok18;

17Az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete (2005. február 23.) a növényi és állati eredetű 
élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok 
határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 70., 2005.3.16., 1. o.).
18TK 21501-32 nr. 1176.
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1. úgy véli, hogy az (EU) 2019/707 bizottsági végrehajtási rendelet túllépi az 
1107/2009/EU rendeletben meghatározott végrehajtási hatásköröket;

2. úgy véli, hogy az (EU) 2019/707 bizottsági végrehajtási rendelet nem tartja tiszteletben 
az elővigyázatosság elvét;

3. úgy véli, hogy a flumioxazin tekintetében a jóváhagyási időtartam meghosszabbítására 
vonatkozó határozat nincs összhangban az 1107/2009/EK rendeletben meghatározott 
biztonsági kritériumokkal, és azt nem alapozzák meg sem az anyag használatának 
biztonságosságát alátámasztó bizonyítékok, sem pedig a flumioxazin hatóanyagnak az 
Unióban, élelmiszer-termelési célra történő felhasználása iránti bizonyított és sürgős 
igény;

4. felhívja a Bizottságot, hogy vonja vissza az (EU) 2019/707 bizottsági végrehajtási 
rendeletet, és nyújtson be a bizottságnak új tervezetet, amely figyelembe veszi 
valamennyi érintett anyag, különösen a flumioxazin káros tulajdonságaira vonatkozó 
tudományos bizonyítékokat;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy csak olyan anyagokra vonatkozóan nyújtson be a 
jóváhagyási időtartam meghosszabbítására irányuló végrehajtásirendelet-tervezeteket, 
amelyekkel kapcsolatban a Bizottság a tudomány jelenlegi állása szerint várhatóan nem 
fog javaslatot tenni az érintett hatóanyag jóváhagyásának meg nem hosszabbítására;

6. felhívja a Bizottságot, hogy vonja vissza az anyagokra vonatkozó jóváhagyásokat, 
amennyiben bizonyíték vagy észszerű kétség merül fel azzal kapcsolatban, hogy azok 
nem fognak megfelelni az 1107/2009/EK rendeletben meghatározott biztonsági 
kritériumoknak;

7. felhívja a tagállamokat, hogy időben biztosítsák az olyan hatóanyagok jóváhagyásának 
megfelelő újraértékelését, amelyek tekintetében bejelentő tagállamként járnak el, 
továbbá a lehető legrövidebb időn belül gondoskodjanak a fennálló késedelmek 
hatékony megszüntetéséről;

8. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.


