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Végrehajtási jogi aktus elleni kifogás: egyes anyagok – többek között 
flonikamid, haloxifop, mandesztrobin – megengedett szermaradék-
határértékei 
Az Európai Parlament 2020. szeptember 17-i állásfoglalása a 396/2005/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet II., III., és IV. mellékletének a bizonyos termékekben, 
illetve azok felületén található cikloxidim, flonikamid, haloxifop, mandesztrobin, 
mepikvát, Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 törzs és prohexadion megengedett 
szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelet 
tervezetéről (D063880/06 – 2020/2734(RPS))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III., és IV. 
mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található cikloxidim, 
flonikamid, haloxifop, mandesztrobin, mepikvát, Metschnikowia fructicola NRRL 
Y-27328 törzs és prohexadion megengedett szermaradék-határértéke tekintetében 
történő módosításáról szóló bizottsági rendelet tervezetére (D063880/06),

– tekintettel a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok 
felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 
91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre1 és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésére és 
14. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

– tekintettel a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának 
2020. február 17–18-i véleményére,

– tekintettel a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvre2,

1 HL L 70., 2005.3.16., 1. o.
2 HL L 309., 2009.11.24., 71. o.



– tekintettel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) által 2019. május 27-én 
elfogadott és 2019. augusztus 2-án közzétett, indokolással ellátott véleményre1,

– tekintettel az EFSA által 2009. december 18-án elfogadott és 2010. május 7-én közzétett 
következtetésre2,

– tekintettel az EFSA által 2018. október 18-án elfogadott és 2018. november 2-án 
közzétett, indokolással ellátott véleményre3,

– tekintettel a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó 
eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat4 5a. 
cikke (3) bekezdésének b) pontjára és 5a. cikkének (5) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 112. cikkének (2) és (3) bekezdésre, valamint (4) 
bekezdésének c) pontjára,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
állásfoglalási indítványára,

A. mivel a flonikamid olyan szelektív rovarölő szer, amelyet többek között burgonyán, 
búzán, almán, körtén, őszibarackon és paprikán alkalmaznak;

B. mivel a flonikamid hatóanyag jóváhagyási időtartamát az (EU) 2017/2069 bizottsági 
végrehajtási rendelet5 meghosszabbította;

C. mivel az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) kockázatértékelési bizottságának 
2013. június 5-i véleménye6 szerint, amely a flonikamid harmonizált osztályozását és 
címkézését javasolta, a dán tagállami illetékes hatóság „egyértelmű összefüggést” 
állapított meg „nyulaknál előforduló, anyai toxicitást nem okozó mértékű viszcerális 
rendellenességekkel”;

D. mivel a flonikamid az Egyesült Államokban vizsgálat tárgyát képezi annak kapcsán, 
hogy a beporzókra potenciálisan nagyobb kockázatot jelent, mint azt korábban vélték, 
tekintve, hogy a flonikamidot előállító ISK Biosciences vállalat által benyújtott új 

1 Az EFSA indokolással ellátott véleménye a földieperben és más bogyós gyümölcsökben 
található flonikamid jelenlegi megengedett szermaradék-határértékének módosításáról, 
EFSA Journal 2019;17(7):5745, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5745 

2 Az EFSA következtetése a flonikamid hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő 
kockázatok értékelésének szakmai vizsgálatáról, 
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1445 

3 Az EFSA indokolással ellátott véleménye a lenmagban és a repcében található 
haloxifop-P-re vonatkozó importtolerancia meghatározásáról, EFSA Journal 
2018;16(11):5470, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5470 

4 HL L 184., 1999.7.17., 23. o.
5 A Bizottság (EU) 2017/2069 végrehajtási rendelete (2017. november 13.) az 

540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a flonikamid (IKI-220), a metalaxil, a 
penoxszulam és a prokinazid hatóanyag jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása 
tekintetében történő módosításáról (HL L 295., 2017.11.14., 51. o.).

6 A kockázatértékelési bizottságnak a flonikamid uniós szintű harmonizált osztályozását 
és címkézését javasló, 2013. június 5-i véleménye, 
https://echa.europa.eu/documents/10162/0916c5b3-fa52-9cdf-4603-2cc40356ed95

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5745
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1445
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5470
https://echa.europa.eu/documents/10162/0916c5b3-fa52-9cdf-4603-2cc40356ed95


tanulmányok szerint a flonikamid méhekre akár 51-szeres expozícióval jár azon 
mennyiséghez képest, amely már jelentős kárt okozna számukra1;

E. mivel a haloxifop-P olyan gyomirtó szer, amelyet többek között sárgarépán, hüvelyes 
takarmánynövényeken, repcén, szójababon és cukorrépán alkalmaznak;

F. mivel a haloxifop-P az ECHA osztályozása szerint lenyelve ártalmas, és hosszan tartó 
ártalmas hatást gyakorol a vízi élővilágra; mivel a haloxifop-P patkányoknál haloxifop-
P-metilnek való expozíciót követően hepatotoxicitást, nefrotoxicitást és oxidációs 
stresszt okozott2;

G. mivel Franciaországban 2007. szeptember 4. óta tilos a haloxifop-P minden 
mezőgazdasági és nem mezőgazdasági célú gyártása, forgalmazása és felhasználása3; 
mivel a haloxifop-P az 1376/2007/EK bizottsági rendelet4  alapján négy éven át be volt 
tiltva az egész Európai Unióban;

H. mivel a haloxifop-P-t az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet5  hatóanyagként 
jóváhagyta, rendkívül korlátozott felhasználási feltételek mellett6  és a tagállamok 
számára szigorú követelményeket írva elő a felszín alatti vizek védelmére, a vízi 
élőlények védelmére és a szert kezelők biztonságára vonatkozóan;

I. mivel az (EU) 2015/2233 bizottsági végrehajtási rendeletben7 a Bizottság a haloxifop-P 
hatóanyagként történő felhasználásával kapcsolatban úgy ítélte meg, hogy „a kért 
további megerősítő információk benyújtása nem történt meg teljes körűen, és a felszín 
alatti vizekre jelentett elfogadhatatlan kockázatot csupán újabb korlátozások 
bevezetésével lehet kizárni”;

1 https://oag.ca.gov/news/press-releases/attorney-general-becerra-warns-against-
expanded-use-pesticide-found-harm-bees

2 Olayinka, E.T. és Ore, A.: „Hepatotoxicity, Nephrotoxicity and Oxidative Stress in Rat 
Testis Following Exposure to Haloxyfop-p-methyl Ester, an Aryloxyphenoxypropionate 
Herbicide”, Toxics., 2015. december, 3(4), 373–389. o., 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606644/ 

3 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=235653D01B24A4B694

A6C342E7323D6F 
.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000000464899&dateTexte=&oldAction=rechJO&ca
tegorieLien=id&idJO=JORFCONT000000005119

4  A Bizottság 1376/2007/EK rendelete (2007. november 23.) a veszélyes vegyi anyagok 
kiviteléről és behozataláról szóló 304/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. 
mellékletének módosításáról (HL L 307., 2007.11.24., 14. o.). 

5  A Bizottság 540/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 25.) az 1107/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke 
tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

6  Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető, alkalmanként 0,052 kg/hektárt meg nem 
haladó hatóanyag-dózisban, és háromévente mindössze egy alkalommal.

7 A Bizottság (EU) 2015/2233 végrehajtási rendelete (2015. december 2.) az 
540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a haloxifop-P hatóanyag jóváhagyási feltételei 
tekintetében történő módosításáról (HL L 317., 2015.12.3., 26. o.).

https://oag.ca.gov/news/press-releases/attorney-general-becerra-warns-against-expanded-use-pesticide-found-harm-bees
https://oag.ca.gov/news/press-releases/attorney-general-becerra-warns-against-expanded-use-pesticide-found-harm-bees
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606644/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=235653D01B24A4B694A6C342E7323D6F%20.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000000464899&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000000005119
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=235653D01B24A4B694A6C342E7323D6F%20.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000000464899&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000000005119
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=235653D01B24A4B694A6C342E7323D6F%20.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000000464899&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000000005119
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=235653D01B24A4B694A6C342E7323D6F%20.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000000464899&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000000005119


J. mivel az (EU) 2015/2233 bizottsági végrehajtási rendeletben a Bizottság azt is 
megállapította, hogy „helyénvaló módosítani e hatóanyag felhasználási feltételeit 
különösen kijuttatása mértékének és gyakoriságának korlátozása révén”;

K. mivel 2018. április 30-án a Bizottság úgy határozott, hogy a haloxifop-P hatóanyag 
jóváhagyási időtartamát 2023. december 31-ig meghosszabbítja1;

L. mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 191. cikkének (2) 
bekezdése az Unió egyik alapvető elveként határozza meg az elővigyázatosság elvét;

M. mivel az EUMSZ 168. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy „valamennyi uniós politika 
és tevékenység meghatározása és végrehajtása során biztosítani kell az emberi 
egészségvédelem magas szintjét”;

N. mivel a 2009/128/EK irányelv célja a peszticidek fenntartható használatának elérése az 
Unióban a peszticidek emberi és állati egészségre és a környezetre jelentett veszélyének 
és kifejtett hatásának csökkentése által, valamint az integrált növényvédelem és az 
alternatív megközelítések vagy technikák, például a peszticidek nem vegyi 
alternatíváinak előmozdítása révén;

O. mivel a megengedett szermaradék-határértékek meghatározásakor figyelembe kell venni 
a kumulatív és szinergikus hatásokat, és ennek értékeléséhez rendkívül fontos, hogy 
sürgősen megfelelő módszereket dolgozzanak ki;

P. mivel a lenmag esetében a haloxifop-P, az eper és a szőlő esetében pedig a 
mandesztrobin megengedett szermaradék-határértékének emelése harmadik országok 
által benyújtott, a normák összehangolására irányuló kérelmeken alapul;

Q. mivel a kérelmezők állítása szerint a haloxifop-P-nek és a mandesztrobinnak az említett 
terményekre vonatkozóan engedélyezett felhasználása Ausztráliában és Kanadában a 
396/2005/EK rendeletben előírtakat meghaladó szermaradék-értékeket eredményezett, 
és magasabb megengedett szermaradék-határértékekre van szükség annak érdekében, 
hogy az említett termények behozatalát ne gátolják kereskedelmi akadályok;

1. ellenzi a Bizottság rendelettervezetének elfogadását;

2. úgy véli, hogy a Bizottság rendelettervezete nem egyeztethető össze a 396/2005/EK 
rendelet céljával és tartalmával;

3. úgy véli, hogy az Uniónak és a Bizottságnak tiszteletben kell tartaniuk a környezeti 
felelősségvállalás elvét, és nem ösztönözhetik harmadik országokban olyan termékek 
használatát, amelyeket egyes tagállamok tiltanak a saját területükön, és amelyek 
használatát az Unió korlátozni igyekszik;

4. úgy véli, hogy a szabadkereskedelmi szabályok soha nem vezethetnek az uniós védelmi 
normák csökkenéséhez;

1 A Bizottság (EU) 2018/670 végrehajtási rendelete (2018. április 30.) az 540/2011/EU 
végrehajtási rendeletnek a bromukozanol, a buprofezin, a haloxifop-P és a napropamid 
hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása érdekében történő 
módosításáról (HL L 113., 2018.5.3., 1. o.).



5. elismeri az EFSA által a kumulatív kockázatok értékelésének módszerei kapcsán 
végzett munkát, megjegyzi azonban, hogy a peszticidek és a szermaradékok kumulatív 
hatásainak értékelése évtizedek óta ismert probléma; ezért kéri az EFSA-t és a 
Bizottságot, hogy a legnagyobb sürgősséggel foglalkozzanak a problémával;

6. megállapítja, hogy a rendelettervezet szerint a flonikamid megengedett szermaradék-
határértéke az eper esetében 0,03-ról 0,5 mg/kg-ra, a szeder és a málna esetében 0,03-
ról 1 mg/kg-ra, egyéb bogyós gyümölcsök esetében 0,03-ról 0,7 mg/kg-ra, egyéb 
gyökér- és gyökgumós zöldségek esetében pedig 0,03-ról 0,3 mg/kg-ra, míg retekfélék 
esetében 0,03-ról 0,6 mg/kg-ra, saláta és egyéb salátafélék esetében 0,03-ról 
0,07 mg/kg-ra, hüvelyesek esetében pedig 0,03-ról 0,8 mg/kg-ra emelkedne;

7. javasolja, hogy a flonikamid megengedett szermaradék-határértéke maradjon 
0,03 mg/kg;

8. megállapítja, hogy a rendelettervezet szerint a haloxifop-P megengedett szermaradék-
határértéke a lenmag esetében 0,01-ról 0,05 mg/kg-ra emelkedne;

9. javasolja, hogy a haloxifop-P megengedett szermaradék-határértéke maradjon 
0,01 mg/kg;

10. megállapítja, hogy a rendelettervezet szerint a mandesztrobin megengedett 
szermaradék-határértéke a szőlő esetében 0,01-ról 5 mg/kg-ra, az eper esetében pedig 
0,01-ról 3 mg/kg-ra emelkedne;

11. javasolja, hogy a mandesztrobin megengedett szermaradék-határértéke maradjon 
0,01 mg/kg;

12. felkéri a Bizottságot, hogy vonja vissza rendelete tervezetét és nyújtson be új tervezetet 
a bizottságnak;

13. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.


