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B9-0104/2019

Az Európai Parlament állásfoglalása az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az 
amidoszulfuron, a béta-ciflutrin, a bifenox, a klórtoluron, a klofentezin, a klomazon, a 
cipermetrin, a daminozid, a deltametrin, a dikamba, a difenokonazol, a diflubenzuron, a 
diflufenikan, a fenoxaprop-P, a fenpropidin, a fludioxonil, a flufenacet, a fosztiazát, az 
indoxakarb, a lenacil, az MCPA, az MCPB, a nikoszulfuron, a pikloram, a 
proszulfokarb, a piriproxifen, a tiofanát-metil, a trifluszulfuron és a tritoszulfuron 
hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő 
módosításáról szóló bizottsági végrehajtási rendelet tervezetéről
(D062951/02 – 2019/2826(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az amidoszulfuron, a béta-ciflutrin, 
a bifenox, a klórtoluron, a klofentezin, a klomazon, a cipermetrin, a daminozid, a 
deltametrin, a dikamba, a difenokonazol, a diflubenzuron, a diflufenikan, a fenoxaprop-
P, a fenpropidin, a fludioxonil, a flufenacet, a fosztiazát, az indoxakarb, a lenacil, az 
MCPA, az MCPB, a nikoszulfuron, a pikloram, a proszulfokarb, a piriproxifen, a 
tiofanát-metil, a trifluszulfuron és a tritoszulfuron hatóanyagok jóváhagyási 
időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági 
végrehajtási rendelet tervezetére (D062951/02),

– 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 rendeletre1 és különösen annak 21. cikkére, 
valamint 17. cikkének 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 rendeletre2,

– 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 rendelet3 11. és 13. 
cikkére,

– tekintettel a növényvédő szerekről szóló 1107/2009/EK rendelet végrehajtásáról szóló, 
2018. szeptember 13-i állásfoglalására4,

– tekintettel eljárási szabályzata 112. cikkének (2) és (3) bekezdésére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 

1 HL L 309., 2009.11.24., 1. o.
2 HL L 67., 2015.3.12., 18. o.
3 HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
4 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0356.
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állásfoglalásra irányuló indítványára,

A. mivel a klórtoluront 2006. március 1-jén a 2005/53/EK bizottsági irányelvvel5 felvették 
a 91/414/EGK tanácsi irányelv6 I. mellékletébe, és az 1107/2009/EK rendelet szerinti 
jóváhagyott hatóanyagnak tekintendő;

B. mivel 2013 óta folyamatban van a klórtoluron 844/2012/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet7 szerinti jóváhagyásának meghosszabbítására irányuló eljárás;

C. mivel a klórtoluron hatóanyagra vonatkozó jóváhagyási időszakot az 533/2013/EU 
bizottsági végrehajtási rendelet8 már egy évvel meghosszabbította, majd ezt követően 
egy évvel meghosszabbította azt az (EU) 2017/1511 bizottsági végrehajtási rendelet9, 
újabb egy évvel az (EU) 2018/1262 bizottsági végrehajtási rendelet10, és most ismét 
meghosszabbításra kerül ezen bizottsági végrehajtásirendelet-tervezettel, amely 2020. 
október 31-ig hosszabbítaná meg a jóváhagyási időszakot;

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, 

5 A Bizottság 2005/53/EK irányelve (2005. szeptember 16.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a klórtalonil, 
klórtoluron, cipermetrin, daminozid és tiofanát-metil hatóanyagként való felvételének céljából történő 
módosításáról (HL L 241., 2005.9.17., 51. o.).
6 A Tanács 91/414/EGK irányelve (1991. július 15.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 230., 
1991.8.19., 1. o.).
7 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.).
8 A Bizottság 533/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. június 10.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az 
1-metil-ciklopropén, a klórtalonil, a klórtoluron, a cipermetrin, a daminozid, a forklórfenuron, az indoxakarb, a 
tiofanát-metil és a tribenuron hatóanyagok jóváhagyási időtartama meghosszabbítása tekintetében történő 
módosításáról (HL L 159., 2013.6.11., 9. o.).
9 A Bizottság (EU) 2017/1511 végrehajtási rendelete (2017. augusztus 30.) az 540/2011/EU végrehajtási 
rendeletnek az 1-metil-ciklopropén, a béta-ciflutrin, a klórtalonil, a klórtoluron, a cipermetrin, a daminozid, a 
deltametrin, a dimeténamid-p, a flufenacet, a flurtamon, a forklórfenuron, a fosztiazát, az indoxakarb, az 
iprodion, az MCPA, az MCBP, a sziltiofam, a tiofanát-metil és a tribenuron hatóanyagok jóváhagyási időtartama 
meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (HL L 224., 2017.8.31., 115. o.).
10 A Bizottság (EU) 2018/1262 végrehajtási rendelete (2018. szeptember 20.) az 540/2011/EU végrehajtási 
rendeletnek az 1-metil-ciklopropén, a béta-ciflutrin, a klórtalonil, a klórtoluron, a klomazon, a cipermetrin, a 
daminozid, a deltametrin, a dimeténamid-p, a diuron, a fludioxonil, a flufenacet, a flurtamon, a fosztiazát, az 
indoxakarb, az MCPA, az MCPB, a proszulfokarb, a tiofanát-metil és a tribenuron hatóanyagokra megállapított 
jóváhagyás érvényessége tekintetében történő módosításáról (HL L 238., 2018.9.21., 62. o.).
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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 ebben az 
esetben egyértelmű, hogy ilyen arányosság nem áll fenn;

H. mivel a hatóanyagként való jóváhagyása óta eltelt 13 évben a klórtoluront feltételezett 
endokrin károsító anyagként azonosították, ugyanakkor ezen időtartam alatt 
jóváhagyását nem vizsgálták felül vagy vonták vissza;

I. mivel a Bizottságnak és a tagállamoknak lehetőségük van arra, illetve felelősségük is, 
hogy az elővigyázatosság elve alapján fellépjenek, amennyiben az egészségkárosító 
hatások lehetősége megállapítást nyert, de a tudományos bizonytalanság továbbra is 
fennáll, mégpedig olyan átmeneti kockázatkezelési intézkedések elfogadása révén, 
amelyek szükségesek az emberi egészség magas szintű védelmének biztosításához;

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;

Endokrin károsító tulajdonságok

K. mivel az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet11 szerint a klórtoluron 
harmonizált osztályozása alapján nagyon mérgező a vízi élővilágra, nagyon mérgező a 
vízi élővilágra és hosszan tartó károsodást okoz, feltehetően rákot okoz (Carc. 2), és 
feltehetően károsítja a születendő gyermeket (Repr. 2);

L. mivel a klórtoluront 2015-ben, az (EU) 2015/408 bizottsági végrehajtási rendelettel 
felvették a „helyettesítésre jelölt anyagok jegyzékébe”, mert  az emberi szervezetre 
esetlegesen káros hatást gyakorló, endokrin károsító tulajdonságokkal rendelkező 
anyagnak minősül, és mivel esetében teljesülnek a perzisztens és mérgező anyaggá 
történő minősítés kritériumai;

M. 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 

11 Az 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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takarmányban levő szermaradékainak mennyisége nem haladja meg a 396/2005/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet12 18. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján 
meghatározott alapértéket;

N. 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, ezáltal veszélyeztetve a közegészséget és a környezet egészségét;

O. 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 automatikus rendszert, 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;

P. mivel a növényvédő szerekről szóló 1107/2009/EK rendelet végrehajtásáról szóló, 
2018. szeptember 13-i állásfoglalásában13 a Parlament felszólította a Bizottságot és a 
tagállamokat „annak biztosítására, hogy az eljárás időtartamára vonatkozó jóváhagyási 
időszaknak 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”;

Q. mivel a holland parlament aggodalmát fejezte ki az említett hosszabbítások miatt, és 
kérte, hogy szüntessék meg a hosszabbítás lehetőségét az olyan anyagok esetében, 
amelyekről ismert, hogy jelentős veszélyt jelentenek a biológiai sokféleségre, különösen 
a méhekre és poszméhekre nézve, illetve amelyek rákkeltő, mutagén, endokrin károsító 
vagy a reprodukciót károsító anyagok14;

1. úgy véli, hogy a Bizottság végrehajtásirendelet-tervezete túllépi az 1107/2009/EK 
rendeletben meghatározott végrehajtási hatásköröket;

2. úgy véli, hogy a Bizottság végrehajtásirendelet-tervezete nem tartja tiszteletben az 
elővigyázatosság elvét;

3. úgy véli, hogy a klórtoluron jóváhagyási időtartamának 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 klórtoluron hatóanyagnak az Unióban, 
élelmiszer-termelési célra történő felhasználása iránti bizonyított és sürgős igény;

12 Az 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.).
13 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0356.
14 TK 21501-32 nr. 1176.
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4. felhívja a Bizottságot, hogy vonja vissza végrehajtásirendelet-tervezetét, és nyújtson be 
a bizottságnak új tervezetet, amely figyelembe veszi valamennyi érintett anyag, 
különösen a klórtoluron káros tulajdonságaira vonatkozó tudományos bizonyítékokat;

5. felhívja 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.


