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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 0548/2019, adresată de Nicolas Laarman, de cetățenie franceză, în 
numele Pollinis Franța, privind impactul utilizării fungicidelor SDHI asupra 
sănătății umane și ecosistemelor

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că, pe lângă aspectele benefice, fungicidele SDHI au și efecte colaterale 
nocive pentru mai multe organisme vii, în funcție de timpul de expunere și de doza de fungicide 
administrată. În opinia sa, cadrul legislativ actual a fost introdus fără a ține seama temeinic de 
ultimele date științifice actualizate, iar metodologia de testare nu este potrivită pentru a măsura 
pericolul grav reprezentat de fungicide. Petiționarul enumeră o serie de date științifice, 
evidențiind gravitatea pericolului pe care îl reprezintă utilizarea fungicidelor SDHI. El 
îndeamnă Parlamentul European să reevalueze impactul acestor substanțe asupra sănătății 
umane, ecosistemelor și insectelor polenizatoare, după cum prevede Regulamentul (CE) 
nr. 1107/2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 noiembrie 2019. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 aprilie 2021

Termenele detaliate pentru substanțele enumerate în petiție pot fi găsite în tabelul de mai jos:

Substanța activă Etapa procesului de reînnoire/aprobare

Carboxină  Nu se mai sprijină reînnoirea aprobării. Aprobarea 
expiră la 31 mai 2021.

Boscalid Reînnoirea procedurii de aprobare a acestei substanțe 
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active este în curs de desfășurare. Statul membru 
raportor (SMR) a transmis proiectul de raport de 
evaluare a reînnoirii (DRAR) Autorității Europene 
pentru Siguranța Alimentară (EFSA) la 
9 noiembrie 2018. Consultarea publică privind DRAR a 
avut loc în ianuarie 2019. EFSA așteaptă în prezent 
revizuirea DRAR de către SMR (termenul era 
aprilie 2020, SMR este în întârziere).

Fluopiram Termenul-limită pentru depunerea dosarului de 
reînnoire: 30 aprilie 2021.

Flutolanil Reînnoirea procedurii de aprobare a acestei substanțe 
active este în curs de desfășurare. SMR a trimis DRAR 
către EFSA la 3 iulie 2018. Consultarea publică a avut 
loc în octombrie 2018. EFSA a solicitat informații 
suplimentare până la sfârșitul lunii octombrie 2021 
pentru această substanță pentru a putea asigura 
evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin 
în conformitate cu criteriile stabilite prin Regulamentul 
(UE) 2018/6051.

Izopirazam Nu se mai sprijină reînnoirea aprobării. Aprobarea va 
expira la 31 martie 2023. 

Bixafen Termenul-limită de depunere a cererilor și a dosarului 
de reînnoire este 31 mai 2022.

Penflufen Termenul-limită de depunere a cererilor și a dosarului 
de reînnoire este 31 mai 2022.

Pentiopirad Termenul-limită de depunere a cererilor și a dosarului 
de reînnoire este 31 mai 2022.

Fluxapiroxad Termenul-limită de depunere a cererilor și a dosarului 
de reînnoire este 31 mai 2022.

Benodanil (retras) Nu a fost aprobat în UE, astfel cum a indicat 
petiționarul.

Pirazol carboxină (bixafen 
modificat)

Nu se află în baza de date a UE. Pentru bixafen, a se 
vedea mai sus.

Tebuconazol Reînnoirea procedurii de aprobare a acestei substanțe 
active este în curs de desfășurare. SMR a trimis DRAR 
către EFSA la 29 martie 2019. DRAR a fost considerată 
incompletă de către EFSA deoarece, de exemplu, 

1 Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei din 19 aprilie 2018 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) 
nr. 1107/2009 prin stabilirea unor criterii științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul 
endocrin, JO L 101, 20.4.2018, pp. 33-36.
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evaluarea perturbatorului endocrin (ED) lipsește. EFSA 
așteaptă în prezent finalizarea DRAR de către SMR 
(preconizată pentru aprilie 2021), după care va fi lansată 
consultarea publică.

Trifluzamidă Nu a fost aprobat în UE.

Sedaxan Termenul-limită pentru depunerea cererii și a dosarului 
de reînnoire este 31 mai 2022.

Benzovindiflupir Dosarul de reînnoire a fost depus în iulie 2020. DRAR 
urmează să fie transmisă de SMR în iulie 2021.

Mepronil (retras) Nu a fost aprobat în UE, astfel cum a indicat 
petiționarul.

Procesul-verbal al Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană 
pentru animale este disponibil online la următoarea adresă:  

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

Petiția nr. 0548/2019 a fost inclusă pe ordinea de zi a reuniunilor din iulie și octombrie 2020. 
Toate documentele justificative furnizate în petiție au fost puse la dispoziția participanților la 
aceste reuniuni prin intermediul portalului CIRCABC2. Raportul de sinteză al reuniunii din 
iulie 2020 este disponibil la linkul de mai sus. Un stat membru a informat că agenția sa pentru 
securitate și sănătate în domeniul alimentar, al mediului și al muncii va actualiza în 2021 avizul 
privind „evaluarea unui semnal de avertizare privind toxicitatea fungicidelor inhibitoare a 
succinatei dehidrogenazice (SDHI)”, inclusiv cele mai recente date care au devenit disponibile. 
Statul membru respectiv va ține la curent Comisia și pe celelalte state membre cu privire la 
această evaluare. Statele membre au fost invitate să trimită observații până la 
11 septembrie 2020.

Procesul-verbal al reuniunii din octombrie 2020 este în curs de finalizare și va fi publicat pe 
același portal. Niciun stat membru nu a solicitat măsuri suplimentare în cadrul reuniunii 
respective, în afară de un stat membru care, în observațiile sale scrise, sprijină actualizarea 
din 2021 a avizului privind „evaluarea unui semnal de avertizare privind toxicitatea 
fungicidelor inhibitoare a succinatei dehidrogenazice (SDHI)”. Comisia pentru petiții va fi 
informată cu privire la rezultatul acestei actualizări.

EFSA participă la Comitetul permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană 
pentru animale și a fost informată cu privire la petiție în cursul reuniunilor din iulie și 
octombrie 2020. Cu toate acestea, după cum s-a solicitat, Comisia a transmis separat petiția și 
toate documentele prezentate de petiționar către EFSA.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 30 iunie 2022

Comisia reafirmă că procedurile de revizuire a aprobării tuturor substanțelor active aparținând 
grupului de fungicide inhibitoare a succinatei dehidrogenazice (SDHI) care se află încă pe piață 

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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fie sunt în curs de desfășurare, fie vor începe în următoarele luni sau cel târziu în 2023. Aceste 
proceduri garantează că se efectuează o evaluare solidă și cuprinzătoare, ținând cont de 
cunoștințele științifice actuale, inclusiv datele obținute în urma unei cercetări a literaturii de 
specialitate, și analizând proprietățile care perturbă sistemul endocrin. Astfel cum s-a indicat în 
ultimul răspuns oferit de Comisie Comisiei pentru petiții, un fungicid SDHI (carboxină) nu mai 
este aprobat deoarece nu a fost sprijinit pentru reînnoirea aprobării, iar aprobarea sa a expirat 
între timp. Un proiect de regulament al Comisiei de retragere a aprobării substanței izopirazam3 
a fost recent supus la vot în cadrul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse 
alimentare și hrană pentru animale, în urma unei revizuiri a aprobării în temeiul articolului 21, 
având în vedere noua clasificare armonizată a substanței ca substanță toxică pentru reproducere, 
categoria 1B. Votul a avut ca rezultat un aviz favorabil, iar Comisia va adopta regulamentul în 
viitorul apropiat.

După ultima discuție pe această temă în cadrul Comisiei pentru petiții din 15 martie 2022, 
Comisia a transmis cea mai recentă intervenție a petiționarilor Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară (EFSA), în special în ceea ce privește observația petiționarului referitoare 
la faptul că testele cronice pentru albine sunt prea scurte. Cu această ocazie, Comisia a informat 
EFSA că petiția rămâne deschisă până când EFSA va transmite concluziile sale privind 
reînnoirea tuturor substanțelor active SDHI. 

În plus, Comisia a informat statele membre în cursul reuniunii Comitetului permanent pentru 
plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale din 30-31 martie 2022 cu privire la 
ultima intervenție a petiționarului și la decizia Comisiei pentru petiții de a lăsa deschisă această 
petiție până la primirea concluziilor EFSA. Cu această ocazie, Comisia a solicitat tuturor 
statelor membre raportoare în cauză să evite orice întârziere în evaluarea cererilor de reînnoire 
a aprobării în curs sau viitoare.

Concluzie

Procedurile de reînnoire a tuturor substanțelor active aparținând grupului de fungicide 
inhibitoare a succinatei dehidrogenazice (SDHI) care se află încă pe piață fie sunt în curs de 
desfășurare, fie vor începe în următoarele luni sau cel târziu în 2023. Comisia a îndemnat toate 
statele membre raportoare în cauză să evite orice întârziere în evaluarea cererilor de reînnoire a 
aprobării în curs sau viitoare.

Comisia a informat statele membre și EFSA cu privire la intervenția petiționarului în martie 
2022.

Comisia a eliminat și va continua să elimine substanțe active de pe piață atunci când nu se poate 
demonstra că sunt îndeplinite criteriile stricte de aprobare consfințite în legislația UE.

3 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/782 al Comisiei din 18 mai 2022 privind 
retragerea aprobării substanței active izopirazam în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a 
produselor fitosanitare, modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al 
Comisiei și abrogarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1037/2012 al Comisiei 
(Text cu relevanță pentru SEE.), C/2022/3143.


