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Veikliosios medžiagos, įskaitant flumioksaziną 
2019 m. spalio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2019 m. gegužės 7 d. Komisijos 
įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/707, kuriuo dėl veikliųjų medžiagų alfa 
cipermetrino, beflubutamido, benalaksilo, bentiavalikarbo, bifenazato, boskalido, 
bromoksinilo, kaptano, ciazofamido, desmedifamo, dimetoato, dimetomorfo, diurono, 
etefono, etoksazolio, famoksadono, fenamifoso, flumioksazino, fluoksastrobino, folpeto, 
foramsulfurono, formetanato, metalaksilo-M, metiokarbo, metribuzino, milbemektino, 
Paecilomyces lilacinus (padermė 251), fenmedifamo, fosmeto, metilpirimifoso, 
propamokarbo, protiokonazolo, s-metolachloro ir tebukonazolio patvirtinimo galiojimo 
pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 
(2019/2825(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2019 m. gegužės 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 
2019/707, kuriuo dėl veikliųjų medžiagų alfa cipermetrino, beflubutamido, benalaksilo, 
bentiavalikarbo, bifenazato, boskalido, bromoksinilo, kaptano, ciazofamido, 
desmedifamo, dimetoato, dimetomorfo, diurono, etefono, etoksazolio, famoksadono, 
fenamifoso, flumioksazino, fluoksastrobino, folpeto, foramsulfurono, formetanato, 
metalaksilo-M, metiokarbo, metribuzino, milbemektino, Paecilomyces lilacinus 
(padermė 251), fenmedifamo, fosmeto, metilpirimifoso, propamokarbo, protiokonazolo, 
s-metolachloro ir tebukonazolio patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas 
Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/20111,

– atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos 
direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB2, visų pirma į jo 21 straipsnį ir 17 straipsnio 
pirmą pastraipą,

– atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 
2015/408 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl 
augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką 80 straipsnio 7 dalies įgyvendinimo ir dėl 
keistinų medžiagų sąrašo sudarymo3,

1 OL L 120, 2019 5 8, p. 16. 
2 OL L 309, 2009 11 24, p. 1.
3 OL L 67, 2015 3 12, p. 18.



– atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai, 11 ir 
13 straipsnius1,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. rugsėjo 13 d. rezoliuciją dėl Augalų apsaugos produktų 
reglamento (EB) Nr. 1107/2009 įgyvendinimo2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pasiūlymą 
dėl rezoliucijos,

A. kadangi 2003 m. sausio 1 d. pagal Komisijos direktyvą 2002/81/EB3 flumioksazinas 
buvo įtrauktas į Tarybos direktyvos 91/414/EEB4 I priedą ir, vadovaujantis Reglamentu 
(EB) Nr. 1107/2009, yra laikomas patvirtintu;

B. kadangi flumioksazino patvirtinimo pratęsimo procedūra pagal Komisijos įgyvendinimo 
reglamentą (ES) Nr. 844/20125 tęsiasi jau nuo 2010 m.6 ir atitinkama paraiška pateikta 
pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1141/20107 4 straipsnį;

C. kadangi veikliosios medžiagos flumioksazino patvirtinimo laikotarpis jau buvo pratęstas 
penkeriems metams Komisijos direktyva 2010/77/ES8, po to nuo 2015 m. kasmet buvo 
pratęsiamas vieniems metams Komisijos įgyvendinimo reglamentais (ES) 2015/18859, 

1 OL L 55, 2011 2 28, p. 13.
2 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0356. 
3 2002 m. spalio 10 d. Komisijos direktyva 2002/81/EB, iš dalies keičianti Tarybos 

direktyvą 91/414/EEB, kad būtų įrašyta veiklioji medžiaga flumioksazinas (OL L 276, 
2002 10 12, p. 28).

4 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų 
pateikimo į rinką (OL L 230, 1991 8 19, p. 1).

5 2012 m. rugsėjo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 844/2012, kuriuo 
nustatomos veikliųjų medžiagų patvirtinimo pratęsimo procedūros įgyvendinimo 
nuostatos, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 
1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 252, 2012 9 19, 
p. 26).

6 OL L 293, 2010 11 11, p. 48.
7 2010 m. gruodžio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1141/2010, kuriuo nustatomi 

antrosios grupės veikliųjų medžiagų įrašų Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priede 
galiojimo pratęsimo tvarka ir tų medžiagų sąrašas (OL L 322, 2010 12 8, p. 10).

8 2010 m. lapkričio 10 d. Komisijos direktyva 2010/77/ES, iš dalies keičianti Tarybos 
direktyvos 91/414/EEB nuostatas dėl tam tikrų veikliųjų medžiagų įtraukimo į I priedą 
termino pabaigos (OL L 293, 2010 11 11, p. 48).

9 2015 m. spalio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1885, kuriuo dėl 
veikliųjų medžiagų 2,4-D, s-metil-acibenzolaro, amitrolo, bentazono, butilcihalofopo, 
dikvato, esfenvalerato, famoksadono, flumioksazino, DPX KE 459 
(metilflupirsulfurono), glifosato, iprovalikarbo, izoproturono, lambda-cihalotrino, 
metalaksilo-M, metilmetsulfurono, pikolinafeno, prosulfurono, pimetrozino, 



(ES) 2016/5491 , (ES) 2017/8412 , (ES) 2018/9173 , o dabar dar kartą pratęstas 
Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/707, pagal kurį patvirtinimo laikotarpis 
pratęsiamas iki 2020 m. birželio 30 d.;

D. kadangi Komisija pratęsimo priežasčių nepaaiškino, tik pareiškė, kad: „atsižvelgiant į 
tai, kad medžiagas įvertinti pavėluota dėl nuo pareiškėjų nepriklausančių priežasčių, šių 
veikliųjų medžiagų patvirtinimas veikiausiai baigs galioti prieš priimant sprendimą dėl 
jo pratęsimo“;

E. kadangi Reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 siekiama užtikrinti aukšto lygio žmonių ir 
gyvūnų sveikatos bei aplinkos apsaugą ir sykiu apsaugoti Sąjungos žemės ūkio 
konkurencingumą; kadangi ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas pažeidžiamų 
gyventojų grupių, įskaitant nėščias moteris, kūdikius ir vaikus, apsaugai;

F. kadangi turėtų būti taikomas atsargumo principas ir kadangi Reglamente (EB) 
Nr. 1107/2009 pažymima, jog medžiagos augalų apsaugos produktams turėtų būti 
naudojamos tik įrodžius jų neabejotiną naudą augalų auginimui, o tikimybės, kad jos 
darytų kenksmingą poveikį žmonių ar gyvūnų sveikatai arba neleistiną poveikį aplinkai, 
nėra;

G. kadangi Reglamente (EB) Nr. 1107/2009 pažymima, kad saugumo sumetimais veikliųjų 
medžiagų patvirtinimo galiojimo laikotarpis turėtų būti ribotas; kadangi patvirtinimo 

etilpiraflufeno, tiabendazolo, metiltifensulfurono ir triasulfurono patvirtinimo 
laikotarpių pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 
(OL L 276, 2015 10 21, p. 48).

1  2016 m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/549, kuriuo dėl 
veikliųjų medžiagų bentazono, butilcihalofopo, dikvato, famoksadono, flumioksazino, 
DPX KE 459 (metilflupirsulfurono), metalaksilo-M, pikolinafeno, prosulfurono, 
pimetrozino, tiabendazolo ir metiltifensulfurono patvirtinimo laikotarpių pratęsimo iš 
dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL L 95, 2016 4 9, 
p. 4). 

2  2017 m. gegužės 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/841, kuriuo dėl 
veikliųjų medžiagų alfa cipermetrino, Ampelomyces quisqualis (padermė AQ 10), 
benalaksilo, bentazono, bifenazato, bromoksinilo, etilkarfentrazono, chlorprofamo, 
ciazofamido, desmedifamo, dikvato, DPX KE 459 (metilflupirsulfurono), etoksazolio, 
famoksadono, fenamidono, flumioksazino, foramsulfurono, Gliocladium catenulatum 
(padermė J1446), imazamokso, imazosulfurono, izoksaflutolo, laminarino, metalaksilo-
M, metoksifenozido, milbemektino, oksasulfurono, pendimetalino, fenmedifamo, 
pimetrozino, s-metolachloro ir trifloksistrobino patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš 
dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL L 125, 2017 5 18, 
p. 12).

3  2018 m. birželio 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/917, kuriuo dėl 
veikliųjų medžiagų alfa cipermetrino, beflubutamido, benalaksilo, bentiavalikarbo, 
bifenazato, boskalido, bromoksinilo, kaptano, karvono, chlorprofamo, ciazofamido, 
desmedifamo, dimetoato, dimetomorfo, dikvato, etefono, etoprofoso, etoksazolio, 
famoksadono, fenamidono, fenamifoso, flumioksazino, fluoksastrobino, folpeto, 
foramsulfurono, formetanato, Gliocladium catenulatum (padermė J1446), izoksaflutolo, 
metalaksilo-M, metiokarbo, metoksifenozido, metribuzino, milbemektino, 
oksasulfurono, Paecilomyces lilacinus (padermė 251), fenmedifamo, fosmeto, 
metilpirimifoso, propamokarbo, protiokonazolo, pimetrozino ir s-metolachloro 
patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 
Nr. 540/2011 (OL L 163, 2018 6 28, p. 13).



laikotarpis turėtų proporcingai atitikti galimą riziką, susijusią su šių medžiagų 
naudojimu, tačiau akivaizdu, kad proporcingumo nepaisoma;

H. kadangi per 16 metų nuo tada, kai flumioksazinas patvirtintas kaip veiklioji medžiaga, 
nustatyta, kad jis pasižymi 1B kategorijos toksiniu poveikiu reprodukcijai (jis taip pat 
priskirtas šiai veikliųjų medžiagų kategorijai) ir galbūt ardo endokrininę sistemą, vis 
dėlto per šį laiką jo patvirtinimas nebuvo nei peržiūrėtas, nei atšauktas;

I. kadangi, nustačius žalingo poveikio sveikatai galimybę, tačiau esant mokslinių abejonių 
dėl tokio poveikio, Komisija ir valstybės narės turi galimybę ir pareigą veikti 
vadovaudamosi atsargumo principu bei patvirtinti laikinas rizikos valdymo priemones, 
kurios yra būtinos aukšto lygio žmonių sveikatos apsaugai užtikrinti;

J. kadangi, kalbant konkrečiau, Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 21 straipsniu Komisijai 
užtikrinama galimybė bet kuriuo metu peržiūrėti veikliosios medžiagos patvirtinimą, 
ypač jei atsižvelgusi į naujas mokslines ir technines žinias ji laikosi nuomonės, kad 
esama požymių, jog medžiaga nebeatitinka 4 straipsnyje nurodytų patvirtinimo kriterijų, 
o ši peržiūra gali lemti medžiagos patvirtinimo atšaukimą arba dalinį pakeitimą;

1B kategorijos reprodukcijai toksiška ir endokrininę sistemą ardanti medžiaga 

K. kadangi, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1272/20081, 
flumioksazinas suderintai klasifikuojamas kaip 1B kategorijos reprodukcijai toksiška, 
labai toksiška vandens augmenijai ir gyvūnijai medžiaga, daranti ilgalaikį labai toksišką 
poveikį vandens augmenijai ir gyvūnijai;

L. kadangi Europos maisto saugos tarnyba jau 2014 m. ir vėliau 2017 ir 2018 m. padarė 
išvadą, kad susirūpinimą kelia tai, jog flumioksazinas klasifikuojamas kaip 1B 
kategorijos reprodukcijai toksiška medžiaga ir dar nėra galutinai nustatyta, ar jis neardo 
endokrininės sistemos, ir tai išlieka labai svarbus susirūpinimą keliantis klausimas;

M. kadangi 2015 m. flumioksazinas Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/408 
įtrauktas į „keistinų medžiagų“ sąrašą, nes jis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 yra 
ar turi būti klasifikuojamas kaip 1A ar 1B kategorijos reprodukcijai toksiška medžiaga;

N. kadangi pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedo 3.6.4 punktą veikliosios 
medžiagos negali būti leidžiamos, jeigu jos patenka į 1B kategorijos reprodukcijai 
toksiškų medžiagų kategoriją, išskyrus atvejus, kai, remiantis kartu su paraiška 
pateikiamais dokumentais pagrįstais įrodymais, veiklioji medžiaga yra būtina siekiant 
kontroliuoti didelį pavojų augalų sveikatai, kurio negalima išvengti kitomis 
priemonėmis, įskaitant ir nechemines priemones, su sąlyga, kad naudojant veikliąją 
medžiagą taikomos rizikos mažinimo priemonės, kuriomis užtikrinamas kuo mažesnis 
poveikis žmonėms ir aplinkai;

O. kadangi, remiantis Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedo 3.6.5 punktu, veikliosios 
medžiagos negali būti tvirtinamos, jeigu laikoma, kad jos turi endokrininę sistemą 
ardančių savybių, galinčių daryti neigiamą poveikį žmonėms, nebent augalų apsaugos 
produkte esančios tos veikliosios medžiagos, apsauginės medžiagos ar sinergiklio 

1 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir 
pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir 
iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).



poveikis žmonėms siūlomomis realiomis naudojimo sąlygomis yra nežymus, t. y. 
produktas yra naudojamas uždarose sistemose arba kitomis sąlygomis, kai nėra kontakto 
su žmonėmis galimybės ir kai atitinkamos veikliosios medžiagos, apsauginės medžiagos 
ar sinergiklio likučiai maiste ir pašaruose neviršija pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 396/2005 18 straipsnio 1 dalies b punktą nustatytos numatytosios 
vertės1;

P. kadangi flumioksazinas pasižymi didele biokoncentracijos rizika, jis yra labai toksiškas 
dumbliams ir vandens augalams ir yra vidutiniškai toksiškas sliekams, bitėms, žuvims ir 
vandens bestuburiams gyvūnams;

Q. kadangi nepriimtina, kad, rizikuojant visuomenės sveikata ir gera aplinkos būkle, 
Sąjungoje ir toliau leidžiama naudoti medžiagą, kuri, kaip žinoma, atitinka veikliųjų 
medžiagų, kurios yra mutageninės, kancerogeninės ir (arba) toksiškos reprodukcijai ar 
turi endokrininę sistemą ardančių savybių, atmetimo kriterijus, taikomus siekiant 
apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinkos būklę;

R. kadangi pareiškėjai gali piktnaudžiauti Komisijos darbo metodų mašinalumu siekdami, 
kad veikliųjų medžiagų patvirtinimo laikotarpiai būtų pratęsiami iškart, nelaukiant, kol 
bus užbaigtas rizikos vertinimas, ir tyčia uždelsti pakartotinio vertinimo procesą 
pateikdami neišsamius duomenis arba prašydami pritaikyti daugiau nukrypti leidžiančių 
nuostatų ir ypatingų sąlygų, o tai kelia neleistiną pavojų aplinkos būklei ir žmonių 
sveikatai, nes per tą laiką pavojingoji medžiaga toliau daro poveikį;

S. kadangi 2018 m. rugsėjo 13 d. rezoliucijoje dėl Augalų apsaugos produktų reglamento 
(EB) Nr. 1107/2009 įgyvendinimo Parlamentas ragino Komisiją ir valstybes nares 
„užtikrinti, kad procedūrinis patvirtinimo laikotarpio pratęsimas procedūros metu pagal 
reglamento 17 straipsnį nebūtų taikomas veikliosioms medžiagoms, kurios yra 
mutageninės, kancerogeninės, toksiškos reprodukcijai ir todėl priklauso 1A arba 1B 
kategorijoms, arba veikliosioms medžiagoms, kurios turi endokrininę sistemą ardančių 
medžiagų savybių ir yra kenksmingos žmonėms ar gyvūnams, kaip šiuo metu yra 
medžiagų, tokių kaip flumioksazinas, tiaklopridas, chlortoluronas ir dimoksistrobinas, 
atveju“;

T. kadangi Nyderlandų parlamentas pareiškė susirūpinimą dėl tokių patvirtinimo pratęsimų 
ir reikalauja liautis pratęsinėjus medžiagų, kurios, kaip žinoma, kelia didelę grėsmę 
biologinei įvairovei (pirmiausia bitėms ir kamanėms) arba yra kancerogeninės, 
mutageninės, ardančios endokrininę sistemą ir (arba) toksiškos reprodukcijai, 
patvirtinimo laikotarpį2;

1. mano, kad Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/707 viršija Reglamente 
(EB) Nr. 1107/2009 numatytus įgyvendinimo įgaliojimus;

2. mano, kad Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/707 nesilaikoma atsargumo 
principo;

3. mano, kad sprendimas pratęsti flumioksazino patvirtinimo laikotarpį neatitinka 

1 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 
dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose 
ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL L 70, 2005 3 16, 
p. 1).

2 TK 21501-32 Nr. 1176.



saugumo kriterijų, išdėstytų Reglamente (EB) Nr. 1107/2009, jis nėra pagrįstas nei 
įrodymais, kad ši medžiaga gali būti saugiai naudojama, nei įrodymais, kad veiklioji 
medžiaga flumioksazinas itin būtina maisto gamybai Sąjungoje;

4. ragina Komisiją panaikinti Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/707 ir 
pateikti komitetui naują projektą, kuriame būtų atsižvelgta į mokslinius visų atitinkamų 
medžiagų – ypač flumioksazino – žalingų savybių įrodymus;

5. ragina Komisiją teikti įgyvendinimo reglamentų projektus tik dėl tokių medžiagų, kurių 
atveju nėra tikėtina, kad dėl turimos mokslinės informacijos Komisija turės teikti 
pasiūlymą nepratęsti leidimo naudoti konkrečią veikliąją medžiagą, patvirtinimo 
laikotarpių pratęsimo;

6. ragina Komisiją atšaukti patvirtinimus medžiagų, kurių atveju esama įrodymų arba kyla 
pagrįstų abejonių, kad jos neatitiks Reglamente (EB) Nr. 1107/2009 nustatytų saugumo 
kriterijų;

7. ragina valstybes nares užtikrinti, kad būtų tinkamai ir laiku iš naujo įvertinti leidimai 
naudoti veikliąsias medžiagas, už kurias tos valstybės narės yra atskaitingos, taip pat 
užtikrinti, kad būtų kuo greičiau veiksmingai išspręsta vėlavimo, su kuriuo šiuo metu 
susiduriama, problema;

8. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.


