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Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Petycji

30.6.2022

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot:  Petycja nr 0548/2019, którą złożył Nicolas Laarman (Francja), w imieniu 
Pollinis France, w sprawie wpływu stosowania fungicydów SDHI na 
zdrowie ludzi i na ekosystemy

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że fungicydy SDHI, poza korzystnym działaniem, mają również 
skutki uboczne, które są szkodliwe dla kilku innych żywych organizmów w zależności od 
dawki i czasu ich ekspozycji na fungicydy SDHI. Jego zdaniem obecne ramy prawne zostały 
ustanowione bez należytego uwzględnienia stale aktualizowanych danych naukowych, a 
metodologia testów nie jest właściwa do pomiaru poważnego zagrożenia stwarzanego przez 
fungicydy. Składający petycję wymienia szereg danych naukowych, podkreślając wagę 
zagrożenia spowodowanego stosowaniem fungicydów SDHI. Wzywa on Parlament Europejski 
do dokonania ponownej oceny wpływu tych substancji na zdrowie ludzi, ekosystemy i owady 
zapylające, jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania 
do obrotu środków ochrony roślin.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 5 listopada 2019 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 227 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 16 kwietnia 2021 r.

Szczegółowe terminy dotyczące substancji wymienionych w petycji można znaleźć w 
poniższej tabeli:

Substancja czynna Etap procesu odnowienia/zatwierdzenia
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Karboksyna  Odnowienie zatwierdzenia nie jest już popierane. 
Zatwierdzenie przestanie obowiązywać 31 maja 2021 r.

Boskalid Procedura odnowienia zatwierdzenia tej substancji 
czynnej jest w toku. Państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy przesłało Europejskiemu Urzędowi 
ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) projekt 
sprawozdania z oceny w sprawie odnowienia 9 listopada 
2018 r. Konsultacje publiczne w sprawie projektu 
sprawozdania z oceny w sprawie odnowienia odbyły się 
w styczniu 2019 r. Obecnie EFSA oczekuje na 
zmieniony projekt sprawozdania z oceny w sprawie 
odnowienia, które ma zostać przekazane przez państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy (termin 
przypadał na kwiecień 2020 r., państwo członkowskie 
pełniące rolę sprawozdawcy spóźnia się).

Fluopyram Termin składania dokumentacji w sprawie odnowienia: 
30 kwietnia 2021 r.

Flutolanil Procedura odnowienia zatwierdzenia tej substancji 
czynnej jest w toku. Państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy przesłało EFSA projekt 
sprawozdania z oceny w sprawie odnowienia 3 lipca 
2018 r. W październiku 2018 r. przeprowadzono 
konsultacje publiczne. Do końca października 2021 r. 
EFSA zwróciła się o dodatkowe informacje dotyczące 
tej substancji, aby zapewnić ocenę właściwości 
zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego 
zgodnie z kryteriami ustanowionymi w rozporządzeniu 
(UE) 2018/6051.

Izopyrazam Odnowienie zatwierdzenia nie jest już popierane. 
Zatwierdzenie przestanie obowiązywać 31 marca 
2023 r. 

Biksafen Termin składania wniosku i dokumentacji w sprawie 
odnowienia przypada na 31 maja 2022 r.

Penflufen Termin składania wniosku i dokumentacji w sprawie 
odnowienia przypada na 31 maja 2022 r.

Pentiopirad Termin składania wniosku i dokumentacji w sprawie 
odnowienia przypada na 31 maja 2022 r.

1 Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/605 z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia 
(WE) nr 1107/2009 poprzez ustanowienie naukowych kryteriów określania właściwości zaburzających 
funkcjonowanie układu hormonalnego, Dz.U. L 101 z 20.4.2018, s. 33–36.
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Fluksapyroksad Termin składania wniosku i dokumentacji w sprawie 
odnowienia przypada na 31 maja 2022 r.

Benodanil (wycofanie) Niezatwierdzona w UE, jak wskazał składający petycję.

Karboksyna pirazolowa 
(zmodyfikowany biksafen)

Nie występuje w bazie danych UE. W odniesieniu do 
biksafenu zob. powyżej.

Tebukonazol Procedura odnowienia zatwierdzenia tej substancji 
czynnej jest w toku. Państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy przesłało EFSA projekt 
sprawozdania z oceny w sprawie odnowienia 29 marca 
2019 r. EFSA uznała projekt sprawozdania z oceny w 
sprawie odnowienia za niekompletny, ponieważ brakuje 
np. oceny substancji zaburzającej funkcjonowanie 
układu hormonalnego. Obecnie EFSA oczekuje na 
uzupełniony projekt sprawozdania z oceny w sprawie 
odnowienia przez państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy (spodziewany w kwietniu 2021 r.), po 
czym rozpoczęte zostaną konsultacje publiczne.

Trifluzamid Niezatwierdzona w UE.

Sedaksan Termin składania wniosku i dokumentacji w sprawie 
odnowienia przypada na 31 maja 2022 r.

Benzowyndiflupyr Dokumentacja dotycząca odnowienia przedłożona w 
lipcu 2020 r. Państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy ma dostarczyć projekt sprawozdania z 
oceny w sprawie odnowienia w lipcu 2021 r.

Mepronil (wycofanie) Niezatwierdzona w UE, jak wskazał składający petycję.

Protokoły posiedzeń Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz są dostępne na 
stronie internetowej:  

https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/committees/paff-
committees/phytopharmaceuticals_en

Petycja 2019/0548 została uwzględniona w porządku dziennym posiedzeń w lipcu i 
październiku 2020 r. Wszystkie dokumenty uzupełniające przedstawione w petycji 
udostępniono uczestnikom tych posiedzeń za pośrednictwem portalu CIRCABC2. 
Sprawozdanie podsumowujące z posiedzenia w lipcu 2020 r. dostępne jest pod powyższym 
linkiem. Jedno państwo członkowskie poinformowało, że jego agencja ds. bezpieczeństwa i 
higieny pracy zaktualizuje w 2021 r. opinię w sprawie oceny sygnału ostrzegawczego 
dotyczącego toksyczności fungicydów zaliczanych do grupy inhibitorów dehydrogenazy 
bursztynianowej (SDHI), aby uwzględnić najnowsze dostępne dane. To państwo członkowskie 

2 https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/login.jsp

https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/committees/paff-committees/phytopharmaceuticals_en
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/committees/paff-committees/phytopharmaceuticals_en
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/login.jsp
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będzie na bieżąco informować Komisję i pozostałe państwa członkowskie o tej ocenie. Państwa 
członkowskie zostały poproszone o przesłanie uwag do 11 września 2020 r.

Protokół posiedzenia z października 2020 r. jest w trakcie finalizacji i zostanie opublikowany 
na tym samym portalu. Żadne państwo członkowskie nie zwróciło się podczas tego posiedzenia 
o podjęcie dalszych działań oprócz jednego państwa członkowskiego, które w swojej pisemnej 
uwadze popiera aktualizację w 2021 r. opinii w sprawie oceny sygnału ostrzegawczego 
dotyczącego toksyczności fungicydów zaliczanych do grupy inhibitorów dehydrogenazy 
bursztynianowej (SDHI). Stały Komitet zostanie poinformowany o wynikach tej aktualizacji.

EFSA uczestniczy w Stałym Komitecie ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz i została 
poinformowana o przedmiotowej petycji na posiedzeniach w lipcu i październiku 2020 r. 
Niemniej jednak, zgodnie z wnioskiem Komisja przekazała EFSA osobno petycję i wszystkie 
dokumenty złożone przez składającego petycję.

4. Odpowiedź Komisji (REV.) otrzymana dnia 30 czerwca 2022 r.

Komisja przypomina, że procedury przeglądu zatwierdzenia wszystkich substancji czynnych 
zaliczanych do grupy fungicydów zawierających inhibitory dehydrogenazy bursztynianowej 
(SDHI), które nadal znajdują się w obrocie, są w toku lub rozpoczną się w najbliższych 
miesiącach lub najpóźniej w 2023 r. Procedury te gwarantują, że solidna i kompleksowa ocena 
odbywa się w świetle aktualnej wiedzy naukowej, w tym danych pochodzących z badań 
literaturowych i odnoszących się również do właściwości zaburzających funkcjonowanie 
układu hormonalnego. Jak wskazano w ostatniej odpowiedzi udzielonej Komisji Petycji przez 
Komisję, jeden fungicyd SDHI (karboksyna) nie jest już zatwierdzany, ponieważ nie 
opowiedziano się za odnowieniem zatwierdzenia, a jego zatwierdzenie wygasło w 
międzyczasie. Projekt rozporządzenia Komisji w sprawie cofnięcia zatwierdzenia 
izopyrazamu3 został niedawno poddany pod głosowanie w Stałym Komitecie ds. Roślin, 
Zwierząt, Żywności i Pasz w następstwie przeglądu zatwierdzenia na mocy art. 21 w świetle 
nowej zharmonizowanej klasyfikacji substancji jako substancji kategorii 1B działającej 
szkodliwie na rozrodczość. W wyniku głosowania wydano pozytywną opinię, a Komisja 
przyjmie rozporządzenie w najbliższej przyszłości.

Po ostatniej dyskusji na ten temat w Komisji Petycji w dniu 15 marca 2022 r. Komisja 
przekazała ostatnią interwencję składających petycje Europejskiemu Urzędowi ds. 
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), w szczególności w odniesieniu do uwagi składającego 
petycję dotyczącej zbyt krótkiego czasu przeprowadzania testów przewlekłych skutków dla 
pszczół. Komisja poinformowała przy tej okazji EFSA, że petycja pozostaje otwarta do czasu, 
aż dostępne będą wnioski EFSA w sprawie odnowienia wszystkich substancji czynnych SDHI. 

Ponadto podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz w dniach 
30–31 marca 2022 r. Komisja poinformowała państwa członkowskie o ostatniej interwencji 
składającego petycję oraz o decyzji Komisji Petycji o pozostawieniu petycji otwartej do czasu, 
aż dostępne będą wnioski EFSA w sprawie odnowienia wszystkich substancji czynnych SDHI. 

3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/782 z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie cofnięcia zatwierdzenia 
substancji czynnej izopyrazam zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 
dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego 
Komisji (UE) nr 540/2011 oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1037/2012 (Tekst 
mający znaczenie dla EOG), C/2022/3143.
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Przy tej okazji Komisja zwróciła się do wszystkich zainteresowanych państw członkowskich 
pełniących rolę sprawozdawców o unikanie wszelkich opóźnień w ocenie oczekujących lub 
przyszłych wniosków o odnowienie zatwierdzenia.

Wniosek

Procedury odnowienia zatwierdzenia wszystkich substancji czynnych zaliczanych do grupy 
fungicydów (SDHI), które nadal znajdują się w obrocie, są w toku lub rozpoczną się w 
najbliższych miesiącach lub najpóźniej w 2023 r. Komisja zwróciła się do wszystkich 
zainteresowanych państw członkowskich pełniących rolę sprawozdawców o unikanie 
wszelkich opóźnień w ocenie oczekujących lub przyszłych wniosków o odnowienie 
zatwierdzenia.

Komisja poinformowała państwa członkowskie i EFSA o interwencji składającego petycję w 
marcu 2022 r.

Komisja dotychczas eliminowała – i nadal będzie eliminować – z rynku substancje czynne, co 
do których nie można wykazać, że spełnione zostały ścisłe kryteria zatwierdzenia określone w 
prawodawstwie UE.


