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B9-0203/2020

Eiropas Parlamenta rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas regulai, ar ko 
attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām beflubutamīdam, 
benalaksilam, bentiavalikarbam, bifenazātam, boskalīdam, bromoksinilam, kaptānam, 
ciazofamīdam, dimetomorfam, etefonam, etoksazolam, famoksadonam, fenamifosam, 
flumioksazīnam, fluoksastrobīnam, folpetam, formetanātam, metribuzīnam, 
milbemektīnam, Paecilomyces lilacinus celmam 251, fenmedifāmam, fosmetam, 
pirimifosmetilam, propamokarbam, protiokonazolam un S-metolahloram groza 
Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011
(D067115/02 – 2020/2671(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā projektu Komisijas īstenošanas regulai, ar ko attiecībā uz apstiprinājuma 
periodu pagarināšanu darbīgajām vielām beflubutamīdam, benalaksilam, 
bentiavalikarbam, bifenazātam, boskalīdam, bromoksinilam, kaptānam, ciazofamīdam, 
dimetomorfam, etefonam, etoksazolam, famoksadonam, fenamifosam, flumioksazīnam, 
fluoksastrobīnam, folpetam, formetanātam, metribuzīnam, milbemektīnam, 
Paecilomyces lilacinus celmam 251, fenmedifāmam, fosmetam, pirimifosmetilam, 
propamokarbam, protiokonazolam un S-metolahloram groza Īstenošanas regulu (ES) 
Nr. 540/2011 (D067115/02),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) 
Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes 
Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK1, un jo īpaši tās 21. pantu un 17. panta pirmo 
daļu,

– ņemot vērā Komisijas 2015. gada 11. marta Īstenošanas regulu (ES) 2015/408 par 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz augu 
aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū 80. panta 7. punkta īstenošanu un aizstājamo vielu 
saraksta izveidošanu2,

– ņemot vērā 11. un 13. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra 
Regulā (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu3,

– ņemot vērā 2018. gada 13. septembra rezolūciju par augu aizsardzības līdzekļu regulas 
(EK) Nr. 1107/2009 īstenošanu4,

– ņemot vērā Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas rezolūcijas 
priekšlikumu,

1 OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.
2 OV L 67, 12.3.2015., 18. lpp.
3 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.
4 OV C 433, 23.12.2019., 183. lpp. 
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A. tā kā ar Komisijas Direktīvu 2002/81/EK5 flumioksazīns 2003. gada 1. janvārī tika 
iekļauts Padomes Direktīvas 91/414/EEK6 I pielikumā un tiek uzskatīts par apstiprinātu 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009;

B. tā kā flumioksazīna apstiprinājuma atjaunošanas procedūra saskaņā ar Komisijas 
Īstenošanas regulu (ES) Nr. 844/20127 tiek īstenota kopš 2010. gada8, un attiecīgais 
pieteikums 2012. gada 29. februārī ir iesniegts saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) 
Nr. 1141/20109 4. pantu;

C. tā kā aktīvās vielas flumioksazīna apstiprinājuma periods jau ir pagarināts par pieciem 
gadiem ar Komisijas Direktīvu 2010/77/ES10 un pēc tam kopš 2015. gada katru gadu 
par vienu gadu ar Komisijas Īstenošanas regulām (ES) 2015/188511, (ES) 2016/54912, 

5 Komisijas 2002. gada 10. oktobra Direktīva 2002/81/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai 
iekļautu tajā flumioksazīnu kā aktīvu vielu (OV L 276, 12.10.2002., 28. lpp.).
6 Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīva 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 230, 
19.8.1991., 1. lpp.)
7 Komisijas 2012. gada 18. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 844/2012, ar ko nosaka noteikumus, kas 
vajadzīgi darbīgo vielu apstiprinājumu atjaunošanas procedūras īstenošanai, kā paredzēts Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulā (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 252, 19.9.2012., 
26. lpp.).
8 OV L 293, 11.11.2010., 48. lpp.
9 Komisijas 2010. gada 7. decembra Regula (ES) Nr. 1141/2010, ar ko nosaka procedūru, ar kuru Padomes 
Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā atkārtoti iekļauj aktīvo vielu otro grupu, un izveido šo vielu sarakstu (OV 
L 322, 8.12.2010., 10. lpp.).
10 Komisijas 2010. gada 10. novembra Direktīva 2010/77/ES, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK 
attiecībā uz termiņu, līdz kuram konkrētas darbīgās vielas paliek iekļautas I pielikumā (OV L 293, 
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(ES) 2017/84113, (ES) 2018/91714 un (ES) 2019/70715 un tagad ar šo Komisijas 
īstenošanas regulas projektu apstiprinājuma periodu paredzēts pagarināt vēlreiz — līdz 
2020. gada 30. jūnijam;

D. tā kā Komisija nav sniegusi paskaidrojumus par pagarināšanas iemesliem, izņemot šādu 
norādi: “Ņemot vērā to, ka no pieteikumu iesniedzējiem neatkarīgu iemeslu dēļ visu šo 
darbīgo vielu novērtēšana ir aizkavējusies, to apstiprinājuma periodi, visdrīzāk, 
beigsies, pirms tiks pieņemts lēmums par to atjaunošanu”;

E. tā kā Regulas (EK) Nr. 1107/2009 mērķis ir nodrošināt cilvēku un dzīvnieku veselības 
un vides augsta līmeņa aizsardzību, vienlaikus saglabājot Savienības lauksaimniecības 
konkurētspēju; tā kā īpaša uzmanība būtu jāpievērš iedzīvotāju neaizsargātāko grupu, 
tostarp grūtnieču, zīdaiņu un bērnu, aizsardzībai;

F. tā kā būtu jāpiemēro piesardzības princips un tā kā Regulā (EK) Nr. 1107/2009 ir 
norādīts, ka vielas būtu jāiekļauj augu aizsardzības līdzekļos tikai tad, ja ir pierādīts to 
nozīmīgums augkopībā un nav paredzama to kaitīga ietekme uz cilvēku vai dzīvnieku 

11.11.2010., 48. lpp.).
11 Komisijas 2015. gada 20. oktobra Īstenošanas regula (ES) 2015/1885, ar ko Īstenošanas regulu (ES) 
Nr. 540/2011 groza attiecībā uz apstiprinājuma perioda pagarināšanu darbīgajām vielām 2,4-D, acibenzolar-S-
metilam, amitrolam, bentazonam, cihalofopbutilam, dikvatam, DPX KE 459 (flupirsulfuronmetils), 
esfenvalerātam, famoksadonam, flumioksazīnam, glifosātam, iprovalikarbam, izoproturonam, lambda-
cihalotrīnam, metalaksilam-M, metsulfuronmetilam, pikolinafēnam, pimetrozīnam, piraflufēnetilam, 
prosulfuronam, tiabendazolam, tifensulfuron-metilam un triasulfuronam (OV L 276, 21.10.2015., 48. lpp.).
12 Komisijas 2016. gada 8. aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2016/549, ar ko Īstenošanas regulu (ES) 
Nr. 540/2011 groza attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām bentazonam, 
cihalofopbutilam, dikvatam, famoksadonam, flumioksazīnam, DPX KE 459 (flupirsulfuronmetilam), 
metalaksilam-M, pikolinafēnam, prosulfuronam, pimetrozīnam, tiabendazolam un tifensulfuron-metilam (OV 
L 95, 9.4.2016., 4. lpp.). 
13 Komisijas 2017. gada 17. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 2017/841, ar ko Īstenošanas regulu (ES) Nr. 
540/2011 groza attiecībā uz apstiprinājuma perioda pagarināšanu darbīgajām vielām alfa cipermetrīnam, 
Ampelomyces quisqualis celmam AQ 10, benalaksilam, bentazonam, bifenazātam, bromoksinilam, 
karfentrazonetilam, hlorprofāmam, ciazofamīdam, desmedifamam, dikvatam, DPX KE 459 
(flupirsulfuronmetilam), etoksazolam, famoksadonam, fenamidonam, flumioksazīnam, foramsulfuronam, 
Gliocladium catenulatum celmam J1446, imazamoksam, imazosulfuronam, izoksaflutolam, laminarīnam, 
metalaksilam-M, metoksifenozīdam, milbemektīnam, oksasulfuronam, pendimetalīnam, fenmedifāmam, 
pimetrozīnam, S-metolahloram un trifloksistrobīnam (OV L 125, 18.5.2017., 12. lpp.).
14 Komisijas 2018. gada 27. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2018/917, ar ko attiecībā uz apstiprinājuma perioda 
pagarināšanu darbīgajām vielām alfa-cipermetrīnam, beflubutamīdam, benalaksilam, bentiavalikarbam, 
bifenazātam, boskalīdam, bromoksinilam, kaptānam, karvonam, hlorprofāmam, ciazofamīdam, 
desmedifamam, dimetoātam, dimetomorfam, dikvatam, etefonam, etoprofosam, etoksazolam, famoksadonam, 
fenamidonam, fenamifosam, flumioksazīnam, fluoksastrobīnam, folpetam, foramsulfuronam, formetanātam, 
Gliocladium catenulatum celmam J1446, izoksaflutolam, metalaksilam-M, metiokarbam, metoksifenozīdam, 
metribuzīnam, milbemektīnam, oksasulfuronam, Paecilomyces lilacinus celmam 251, fenmedifāmam, 
fosmetam, pirimifosmetilam, propamokarbam, protiokonazolam, pimetrozīnam un S-metolahloram groza 
Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (OV L 163, 28.6.2018, 13. lpp.).
15 Komisijas 2019. gada 7. maija Īstenošanas regula (ES) 2019/707, ar ko attiecībā uz apstiprinājuma periodu 
pagarināšanu darbīgajām vielām alfa-cipermetrīnam, beflubutamīdam, benalaksilam, bentiavalikarbam, 
bifenazātam, boskalīdam, bromoksinilam, kaptānam, ciazofamīdam, desmedifamam, dimetoātam, 
dimetomorfam, diuronam, etefonam, etoksazolam, famoksadonam, fenamifosam, flumioksazīnam, 
fluoksastrobīnam, folpetam, foramsulfuronam, formetanātam, metalaksilam-M, metiokarbam, metribuzīnam, 
milbemektīnam, Paecilomyces lilacinus celmam 251, fenmedifāmam, fosmetam, pirimifosmetilam, 
propamokarbam, protiokonazolam, s-metolahloram un tebukonazolam groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 
540/2011 (OV L 120, 8.5.2019., 16. lpp.).
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veselību vai nevēlama iedarbība uz vidi;

G. tā kā Regulā (EK) Nr. 1107/2009 ir noteikts, ka drošuma interesēs darbīgo vielu 
apstiprinājuma perioda ilgums būtu jāierobežo; tā kā apstiprinājuma periodam vajadzētu 
būt proporcionālam iespējamajiem riskiem, kas saistīti ar šādu vielu lietošanu, taču šīs 
proporcionalitātes acīmredzami trūkst;

H. tā kā 17 gadu laikā kopš flumioksazīns tika apstiprināts kā aktīvā viela, tas ir identificēts 
un klasificēts kā 1.B kategorijas reproduktīvajai sistēmai toksiska viela un kā iespējams 
endokrīnais disruptors;

I. tā kā gadījumā, ja ir konstatēta kaitīga ietekme uz veselību, bet attiecībā uz zinātnes 
atziņām joprojām pastāv nenoteiktība, Komisijai un dalībvalstīm ir iespēja un 
pienākums rīkoties saskaņā ar piesardzības principu, pieņemot riska pārvaldības 
pagaidu pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu cilvēku veselības augsta līmeņa 
aizsardzību;

J. tā kā Regulas (EK) Nr. 1107/2009 21. pantā ir paredzēts, ka Komisija var jebkurā brīdī 
pārskatīt darbīgās vielas apstiprinājumu, jo īpaši tad, ja, ņemot vērā jaunākās zinātnes 
un tehnikas atziņas, tā uzskata, ka ir norādes, ka viela vairs neatbilst minētās regulas 
4. pantā noteiktajiem apstiprināšanas kritērijiem, un tā kā šī pārskatīšana var novest pie 
vielas apstiprinājuma atsaukšanas vai grozīšanas;

Reproduktīvajai sistēmai toksiskas 1.B kategorijas vielas un endokrīnie disruptori 

K. tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1272/200816 
paredzēto saskaņoto klasifikāciju flumioksazīns ir reproduktīvajai sistēmai toksiska 1.B 
kategorijas viela, ļoti toksisks ūdens organismiem un ļoti toksisks ūdens organismiem ar 
ilglaicīgām sekām;

L. tā kā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) jau 2014. gadā un pēc tam 2017. un 
2018. gadā secināja, ka pastāv nopietnas bažas par flumioksazīna iedarbību, jo 
flumioksazīns ir klasificēts reproduktīvajai sistēmai toksisku vielu 1.B kategorijā, un arī 
par to, ka flumioksazīna potenciālās endokrīni disruptīvās īpašības ir jautājums, par ko 
nav panākta galīga vienošanās un kas rada nopietnas bažas;

M. tā kā ar Īstenošanas regulu (ES) 2015/408 flumioksazīns 2015. gadā tika iekļauts 
aizstājamo vielu sarakstā, jo tas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 ir klasificēts vai 
būtu jāklasificē reproduktīvajai sistēmai toksisku vielu 1.A vai 1.B kategorijā;

N. tā kā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 II pielikuma 3.6.4. punktu darbīgās vielas 
nevar apstiprināt, ja tās ir reproduktīvajai sistēmai toksiskas 1.B kategorijas vielas, 
izņemot gadījumus, kad, pamatojoties uz dokumentētiem pierādījumiem, kas ietverti 
pieteikumā, darbīgā viela ir vajadzīga, lai novērstu nopietnu apdraudējumu augu 
veselībai, ko nevar ierobežot ar citiem pieejamiem līdzekļiem, tostarp neķīmiskām 
metodēm, un šādos gadījumos ir jāveic riska mazināšanas pasākumi, lai nodrošinātu, ka 

16 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un 
maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 
1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).
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vielas iedarbība uz cilvēkiem un vidi ir samazināta līdz minimumam;

O. tā kā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 II pielikuma 3.6.5. punktu darbīgās vielas 
nevar apstiprināt, ja tiek uzskatīts, ka tām piemīt īpašības, kas izraisa endokrīnās 
sistēmas darbības traucējumus un var izraisīt nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēka veselību, ja 
vien cilvēku saskarsme ar šā augu aizsardzības līdzekļa darbīgo vielu, aizsargvielu vai 
sinerģistu reālos piedāvātajos apstākļos ir nebūtiska, t. i., līdzekli lieto slēgtās sistēmās 
vai citos apstākļos, kas nepieļauj kontaktu ar cilvēkiem, un ja attiecīgās darbīgās vielas, 
aizsargvielas vai sinerģista atliekas pārtikā vai barībā nepārsniedz sākotnējo vērtību, kas 
noteikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/200517 
18. panta 1. punkta b) apakšpunktu;

P. tā kā flumioksazīnam ir augsts biokoncentrācijas risks, tas ir ļoti toksisks aļģēm un 
ūdensaugiem un ir mēreni toksisks sliekām, medus bitēm, zivīm un ūdens 
bezmugurkaulniekiem;

Q. tā kā ir nepieņemami, ka viela, par ko ir zināms, ka tā atbilst izslēgšanas kritērijiem 
attiecībā uz aktīvajām vielām, kuras ir mutagēnas, kancerogēnas un/vai reprodukcijai 
toksiskas vai kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības un kuras ir paredzētas cilvēku un 
vides veselības aizsardzībai, joprojām ir atļauta izmantošanai Savienībā, tādējādi radot 
risku sabiedrības un vides veselībai;

R. tā kā pieteikumu iesniedzēji Komisijas darba metodēs iestrādāto automātisko sistēmu 
var izmantot sev par labu, lai nodrošinātu aktīvo vielu apstiprinājuma perioda tūlītēju 
pagarināšanu, ja nav pabeigta atkārtota riska novērtēšana, un viņi ar nodomu paildzina 
atkārtotās novērtēšanas procesu, sniedzot nepilnīgus datus un pieprasot lielākas atkāpes 
un īpašus nosacījumus, kas rada nepieņemamus riskus videi un cilvēka veselībai, jo šīs 
bīstamās vielas iedarbība pieteikuma izskatīšanas laikā turpinās;

S. tā kā pēc apstiprinājuma neatjaunošanas sākotnējā priekšlikuma, ko Komisija iesniedza 
2014. gadā, pamatojoties uz to, ka flumioksazīns atbilst 1.B kategorijas reproduktīvajai 
sistēmai toksiskas vielas izslēgšanas kritērijiem, pieteikuma iesniedzējs pieprasīja atkāpi 
no šo izslēgšanas kritēriju piemērošanas; tomēr šādai atkāpei bija nepieciešams izstrādāt 
attiecīgas novērtēšanas metodes, kas vēl nebija izveidotas, neraugoties uz to, ka Regula 
(EK) Nr. 1107/2009 tika piemērota trīs gadus, kā rezultātā neatjaunošanas process tika 
apturēts uz vairākiem gadiem; 

T. tā kā Komisija tikai nesen sāka izstrādāt pilnvaru EFSA novērtēt flumioksazīna 
endokrīni disruptīvās īpašības saskaņā ar Komisijas Regulā (ES) 2018/60518 minētajiem 
kritērijiem, tādējādi vēl vairāk aizkavējot neatjaunošanas procesu; 

U. tā kā Parlaments 2018. gada 13. septembra rezolūcijā par Augu aizsardzības līdzekļu 
regulas (EK) Nr. 1107/2009 īstenošanu aicināja Komisiju un dalībvalstis “nodrošināt, 
ka apstiprinājuma laikposma pagarināšana uz procedūras laiku, kas paredzēta Regulas 

17 Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regula (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli 
pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes 
Direktīvu 91/414/EEK (OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.).
18 Komisijas 2018. gada 19. aprīļa Regula (ES) 2018/605, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1107/2009 
II pielikumu, aprakstot zinātniskus kritērijus endokrīni disruptīvu īpašību noteikšanai (OV L 101, 20.4.2018., 
33. lpp.).
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17. pantā, netiks izmantota aktīvām vielām, kas ir mutagēnas, kancerogēnas, 
reproduktīvajai funkcijai toksiskas un tādējādi ietilpst 1.A vai 1.B kategorijā, vai 
aktīvām vielām, kuras izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus un ir kaitīgas 
cilvēku un dzīvnieku veselībai, kā tas konstatēts attiecībā uz tādām vielām kā 
flumioksazīns, tiakloprīds, hlortolurons un dimoksistrobīns”;

V. tā kā Parlaments jau 2019. gada 10. oktobra rezolūcijā19 iebilda pret flumioksazīna 
apstiprinājuma perioda iepriekšējo pagarināšanu un Komisija nav sniegusi pārliecinošu 
atbildi uz šo rezolūciju, kā arī nav pienācīgi pierādījusi, ka vēl viens pagarinājums 
nepārsniegs tai piešķirtās īstenošanas pilnvaras; 

W. tā kā pēc iepriekšējās apstiprinājuma perioda pagarināšanas vairākām aktīvajām vielām, 
tostarp flumioksazīnam, 2019. gadā saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/707 tikai 8 
no 34 vielām apstiprinājuma periods ir vai nu pagarināts, vai nepagarināts, savukārt 
saskaņā ar šo Komisijas īstenošanas regulas projektu 26 vielām periods atkal tiks 
pagarināts, daudzām no tām trešo vai ceturto reizi; 

1. uzskata, ka Komisijas īstenošanas regulas projekts pārsniedz Regulā (EK) 
Nr. 1107/2009 paredzētās īstenošanas pilnvaras;

2. uzskata, ka Komisijas īstenošanas regulas projekts neatbilst Savienības tiesību aktiem, 
jo tajā nav ievērots piesardzības princips;

3. stingri nosoda nopietno kavēšanos atkārtotas apstiprināšanas procesā un endokrīni 
disruptīvu vielu identificēšanā; 

4. uzskata, ka lēmums atkal pagarināt flumioksazīna apstiprinājuma piemērošanas periodu 
neatbilst Regulā (EK) Nr. 1107/2009 noteiktajiem nekaitīguma kritērijiem un nav 
pamatots nedz ar pierādījumiem, ka šo vielu var droši izmantot, nedz ar pierādītu 
steidzamu vajadzību izmantot darbīgo vielu flumioksazīnu pārtikas ražošanā Savienībā; 

5. aicina Komisiju atsaukt attiecīgās īstenošanas regulas projektu un iesniegt komitejai 
jaunu projektu, kurā ņemti vērā zinātniskie pierādījumi par visu attiecīgo vielu, jo īpaši 
flumioksazīna, kaitīgajām īpašībām;

6. aicina Komisiju iesniegt īstenošanas regulu projektus tikai par tādu vielu apstiprinājuma 
periodu pagarināšanu, kuru sakarā, ņemot vērā pašreizējās zinātnes atziņas, ir 
sagaidāms, ka nebūs jānāk klajā ar Komisijas priekšlikumu par apstiprinājuma 
neatjaunošanu attiecīgajai aktīvajai vielai;

7. aicina Komisiju anulēt apstiprinājumus vielām, par kurām pastāv pierādījumi vai 

19 Eiropas Parlamenta 2019. gada 10. oktobra rezolūcija par Komisijas 2019. gada 7. maija Īstenošanas regulu 
(ES) 2019/707, ar ko attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām alfa-cipermetrīnam, 
beflubutamīdam, benalaksilam, bentiavalikarbam, bifenazātam, boskalīdam, bromoksinilam, kaptānam, 
ciazofamīdam, desmedifamam, dimetoātam, dimetomorfam, diuronam,
etefonam, etoksazolam, famoksadonam, fenamifosam, flumioksazīnam, fluoksastrobīnam, folpetam, 
foramsulfuronam, formetanātam, metalaksilam-M, metiokarbam, metribuzīnam, milbemektīnam, 
Paecilomyces lilacinus celmam 251, fenmedifāmam, fosmetam, pirimifosmetilam, propamokarbam, 
protiokonazolam, s-metolahloram un tebukonazolam groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (pieņemtie 
teksti, P9_TA(2019)0026).
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pamatotas šaubas, ka tās neatbilst Regulā (EK) Nr. 1107/2009 noteiktajiem drošuma 
kritērijiem;

8. aicina dalībvalstis nodrošināt pienācīgu un savlaicīgu to aktīvo vielu apstiprinājuma 
atkārtotu novērtēšanu, attiecībā uz kurām tās ir datu sniedzējas dalībvalstis, un 
nodrošināt, lai pēc iespējas drīz tiktu efektīvi novērsti pašreizējie kavējumi;

9. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.


