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Darbīgās vielas, tostarp hlortolurons 
Eiropas Parlamenta 2019. gada 10. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas 
īstenošanas regulai, ar ko attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām 
vielām amidosulfuronam, beta-ciflutrīnam, bifenoksam, hlortoluronam, klofentezīnam, 
klomazonam, cipermetrīnam, daminozīdam, deltametrīnam, dikambam, 
difenokonazolam, diflubenzuronam, diflufenikānam, fenoksapropam-P, fenpropidīnam, 
fludioksonilam, flufenacetam, fostiazātam, indoksakarbam, lenacilam, MCPA, MCPB, 
nikosulfuronam, piklorāmam, prosulfokarbam, piriproksifēnam, tiofanātmetilam, 
triflusulfuronam un tritosulfuronam groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 
(D062951/02 – 2019/2826(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā projektu Komisijas īstenošanas regulai, ar ko attiecībā uz apstiprinājuma 
periodu pagarināšanu darbīgajām vielām amidosulfuronam, beta-ciflutrīnam, 
bifenoksam, hlortoluronam, klofentezīnam, klomazonam, cipermetrīnam, daminozīdam, 
deltametrīnam, dikambam, difenokonazolam, diflubenzuronam, diflufenikānam, 
fenoksapropam-P, fenpropidīnam, fludioksonilam, flufenacetam, fostiazātam, 
indoksakarbam, lenacilam, MCPA, MCPB, nikosulfuronam, piklorāmam, 
prosulfokarbam, piriproksifēnam, tiofanātmetilam, triflusulfuronam un tritosulfuronam 
groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (D062951/02),

– 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 

1 OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.
2 OV L 67, 12.3.2015., 18. lpp.



kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu1,

– ņemot vērā 2018. gada 13. septembra rezolūciju par augu aizsardzības līdzekļu regulas 
(EK) Nr. 1107/2009 īstenošanu2,

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

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

A. tā kā ar Komisijas Direktīvu 2005/53/EK3 hlortolurons 2006. gada 1. martā tika iekļauts 
Padomes Direktīvas 91/414/EEK4 I pielikumā un tiek uzskatīts par apstiprinātu saskaņā 
ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009;

B. tā kā hlortolurona apstiprinājuma atjaunošanas procedūra saskaņā ar Komisijas 
Īstenošanas regulu (ES) Nr. 844/20125 tiek īstenota kopš 2010. gada;

C. tā kā darbīgās vielas hlortolurona apstiprinājuma termiņš jau par vienu gadu ir 
pagarināts ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 533/20136, pēc tam par vienu 
gadu — ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/15117, vēl par vienu gadu — ar 
Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/12628 un tagad vēl par vienu gadu — ar šo 
Komisijas īstenošanas regulas projektu, ar ko apstiprinājuma periods tiktu pagarināts 
līdz 2020. gada 31. oktobrim;

1 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0356.
3 Komisijas Direktīva 2005/53/EK (2005. gada 16. septembris), ar ko groza Padomes 

Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu hlortalonilu, hlortoluronu, cipermetrīnu, 
daminozīdu un tiofanātmetilu kā aktīvo vielu (OV L 241, 17.9.2005., 51. lpp.).

4 Padomes Direktīva 91/414/EEK (1991. gada 15. jūlijs) par augu aizsardzības līdzekļu 
laišanu tirgū (OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.).

5 Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 844/2012 (2012. gada 18. septembris), 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.).

6 Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 533/2013 (2013. gada 10. jūnijs), ar ko groza 
Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu 
darbīgajām vielām 1-metil-ciklopropēnam, hlortalonilam, hlortoluronam, 
cipermetrīnam, daminozīdam, forhlorfenuronam, indoksakarbam, tiofanātmetilam un 
tribenuronam (OV L 159, 11.6.2013., 9. lpp.).

7 Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1511 (2017. gada 30. augusts), ar ko 
Īstenošanas Regulu (ES) Nr. 540/2011 groza attiecībā uz apstiprinājuma periodu 
pagarināšanu darbīgajām vielām 1-metilciklopropēns, beta-ciflutrīns, hlortalonils, 
hlortolurons, cipermetrīns, daminozīds, deltametrīns, dimetēnamīds-P, flufenacets, 
flurtamons, forhlorfenurons, fostiazāts, indoksakarbs, iprodions, MCPA, MCPB, 
siltiofams, tiofanātmetils un tribenurons (OV L 224, 31.8.2017., 115. lpp.).

8 Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1262 (2018. gada 20. septembris), ar ko 
attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām 1-
metilciklopropēns, beta-ciflutrīns, hlortalonils, hlortolurons, klomazons, cipermetrīns, 
daminozīds, deltametrīns, dimetēnamīds-P, diurons, fludioksonils, flufenacets, 
flurtamons, fostiazāts, indoksakarbs, MCPA, MCPB, prosulfokarbs, tiofanātmetils un 
tribenurons groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (OV L 238, 21.9.2018., 
62. lpp.).



D. tā kā Komisija nav sniegusi paskaidrojumus par pagarināšanas iemesliem, izņemot šādu 
norādi: “Ņemot vērā to, ka no pieteikumu iesniedzējiem neatkarīgu iemeslu dēļ vielu 
novērtēšana ir aizkavējusies, minēto darbīgo vielu 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 
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 
minētajā gadījumā ir skaidri redzams, ka nav šādas proporcionalitātes;

H. tā kā hlortolurons 13 gados kopš tā kā darbīgās vielas apstiprināšanas ir atzīts par 
varbūtēju endokrīno disruptoru, tomēr minētajā laikposmā tā apstiprinājums nav 
pārskatīts vai anulēts;

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 4. pantā 
noteiktajiem apstiprināšanas kritērijiem, un tā kā šī pārskatīšana var novest pie vielas 
apstiprinājuma atsaukšanas vai grozīšanas;

Īpašības, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus

K. tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1272/20081 paredzēto 
saskaņoto klasifikāciju hlortolurons ir reproduktīvajai sistēmai toksiska 1.B kategorijas 
viela, ļoti toksisks ūdens organismiem un ļoti toksisks ūdens organismiem ar 
ilglaicīgām sekām;

L. tā kā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2015/408 hlortolurons 2015. gadā tika 
iekļauts aizstājamo vielu sarakstā, jo uzskatāms, ka tam piemīt īpašības, kas izraisa 
endokrīnās sistēmas darbības traucējumus un var nelabvēlīgi ietekmēt cilvēkus, un tā kā 
tas atbilst kritērijiem, kuriem atbilstīgi tas uzskatāms par noturīgu un toksisku vielu;

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 
16. decembris) 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.).



M. 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 endokrīno sistēmu noārdošas īpašības, 
kas var izraisīt nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēkiem, 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. 396/20051 18. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu;

N. tā kā ir nepieņemami, ka viela, par ko ir zināms, ka tā atbilst tādu darbīgo vielu 
izslēgšanas kritērijiem, kuras ir mutagēnas, kancerogēnas, reproduktīvajai sistēmai 
toksiskas vai kurām ir īpašības, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus, 
un kuras ir paredzētas cilvēku un vides veselības aizsardzībai, joprojām ir atļauta 
lietošanai Savienībā, tādējādi apdraudot sabiedrības un vides veselību;

O. tā kā pieteikumu iesniedzēji var sev par labu izmantot Komisijas darba metodēs 
iestrādāto automātisko sistēmu, ar ko darbīgo vielu apstiprinājuma periodi tiek tūlīt 
pagarināti, 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 nepieņemamu risku videi un cilvēku veselībai, jo šīs 
bīstamās vielas iedarbība pieteikuma izskatīšanas laikā turpinās;

P. tā kā Parlaments 2018. gada 13. septembra rezolūcijā par Augu aizsardzības līdzekļu 
regulas (EK) Nr. 1107/20092 īstenošanu aicināja Komisiju un dalībvalstis „nodrošināt, 
ka apstiprinājuma laikposma pagarināšana uz procedūras laiku, kas paredzēta Regulas 
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”;

Q. tā kā Nīderlandes parlaments ir paudis bažas par šiem pagarinājumiem un ir pieprasījis 
izbeigt tādu vielu apstiprinājuma pagarināšanu, par kurām ir zināms, ka tās rada būtisku 
apdraudējumu bioloģiskajai daudzveidībai, jo īpaši bitēm un kamenēm, vai kuras ir 
kancerogēnas, mutagēnas, izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus vai ir 
toksiskas reproduktīvajai sistēmai3,

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

2. uzskata, ka Komisijas īstenošanas regulas projektā netiek ņemts vērā piesardzības 
princips;

3. uzskata, ka lēmums pagarināt hlortolurona apstiprinājuma piemērošanas periodu 
neatbilst Regulā (EK) Nr. 1107/2009 noteiktajiem nekaitīguma kritērijiem un nav 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 396/2005 (2005. gada 23. februāris), 
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.).

2 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0356.
3 TK 21501-32 Nr. 1176.



pamatots nedz ar pierādījumiem, ka šo vielu var droši izmantot, nedz ar pierādītu 
steidzamu vajadzību izmantot darbīgo vielu hlortoluronu pārtikas ražošanā Savienībā;

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

5. 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 darbīgajai vielai;

6. aicina Komisiju anulēt apstiprinājumus vielām, par kurām pastāv pierādījumi vai 
pamatotas šaubas, ka tās neatbilst Regulā (EK) Nr. 1107/2009 noteiktajiem drošuma 
kritērijiem;

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

8. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.


