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De Commissie is op de hoogte van de bezorgdheid over de ontwikkeling van 
geneesmiddelenresistentie bij Aspergillus fumigatus en heeft de kwestie daarom bij de 
lidstaten aangekaart.

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en 
biociden en voor het bepalen van de voorwaarden of beperkingen die nodig zijn om mogelijke 
risico’s of problemen bij het gebruik ervan aan te pakken. De lidstaten kunnen maatregelen 
nemen en doen dit ook: zo heeft Nederland in maart 2021 de toelatingen gewijzigd van twaalf 
azolenbevattende gewasbeschermingsmiddelen die worden gebruikt op bollen, knollen en de 
bloemen die daaruit ontstaan, door een protocol1 in te voeren om de langdurige opslag van 
plantaardig afval te verminderen en de verdere ontwikkeling en verspreiding van resistente 
A. fumigatus te beperken.

Omdat de goedkeuringen van verschillende azolen zijn verstreken2, is het aantal azolen dat in 
de EU als werkzame stof voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen en biociden is 
goedgekeurd, in de afgelopen jaren gedaald. De goedkeuringen van andere azolen worden op 
dit moment opnieuw beoordeeld of zullen in de nabije toekomst opnieuw worden beoordeeld 
en in het kader van dat proces kan worden overwogen specifieke voorwaarden of 
gebruiksbeperkingen vast te stellen om de ontwikkeling van resistentie tegen medicinale 
azolen te voorkomen. Gezien deze ontwikkelingen lijkt het momenteel niet gerechtvaardigd 
maatregelen met betrekking tot bestaande goedkeuringen op EU-niveau te nemen.

In lijn met de “één gezondheid”3-benadering werkt de Commissie aan een gezamenlijk 
mandaat voor de bevoegde EU-agentschappen om het bewijs voor de ontwikkeling van 
resistentie tegen medicinale azolen als gevolg van blootstelling aan azoolhoudende fungiciden 
in het milieu te onderzoeken, en om maatregelen vast te stellen om de ontwikkeling van 
resistentie te voorkomen of tot een minimum te beperken. In het licht van het advies van de 
agentschappen zullen dan verdere maatregelen op EU-niveau worden overwogen.

1 http://www.ctgb.nl/azolenprotocol 
2 Vervaldatum voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen: epoxiconazool — 30 april 2020; triflumizool — 
30 juni 2020; fenbuconazool — 30 april 2021; cyproconazool — 31 mei 2021; flutriafol — 31 mei 2021; 
myclobutanil — 31 mei 2021; etridiazool — 31 mei 2021; fluquinconazool — 31 december 2021.
Vervaldatum voor gebruik in biociden: thiabendazool (voor houtconservering) — 30 juni 2020; cyproconazool 
(voor houtconservering) — 31 oktober 2020.
3 “Eén gezondheid” is een term die gebruikt wordt om een principe te omschrijven dat erkent dat de gezondheid 
van mensen en dieren onderling verbonden zijn, dat ziektes van mensen op dieren worden overgebracht en 
omgekeerd, en dan ook bij allebei moeten worden bestreden. De “één gezondheid”-benadering omvat ook het 
milieu, nog een manier waarop mensen en dieren met elkaar verbonden zijn, en daarbij een mogelijke bron voor 
nieuwe resistente micro-organismen. Deze term wordt wereldwijd erkend, sinds hij uitvoerig is gebruikt binnen 
de EU en in de politieke verklaring inzake antimicrobiële resistentie van de Verenigde Naties van 2016.
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