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Europa-Parlamentet, 

– der henviser til udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning om fornyelse af 

godkendelsen af aktivstoffet bentazon i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om 

ændring af bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011, (D047341/00), 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. 

oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets 

direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF1, og særlig artikel 20, stk. 1, 

– der henviser til artikel 11 og 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 

182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan 

medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af 

gennemførelsesbeføjelser2, 

– der henviser til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets konklusion om 

peerevalueringen af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet bentazon3, 

– der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 

Fødevaresikkerhed, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, 

A. der henviser til, at aktivstoffet bentazon fungerer som et selektivt herbicid, der virker 

mod bredbladet ukrudt i en bred vifte af afgrøder, efter af planterne er begyndt at spire, 

og er almindeligt anvendt i landbruget; 

                                                 
1  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1. 
2  EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13. 
3  EFSA Journal 2015;13(4):4077. 



 

 

B. der henviser til, at aktivstoffet bentazon har et højt potentiale for direkte udvaskning til 

grundvandet på grund af dets iboende egenskaber; 

C. der henviser til, at data fra det britiske miljøagentur viser, at aktivstoffet bentazon er det 

oftest konstaterede pesticid i det britiske grundvand, og at stoffet også findes i 

overfladevand; der henviser til, at situationen er den samme i hele Europa; 

D. der henviser til, at Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/549 af 8. april 

2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 forlængede 

godkendelsesperioden for aktivstoffet bentazon indtil den 30. juni 2017, fordi 

vurderingen af stoffet var blevet forsinket; 

E. der henviser til, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesforordning om fornyelse 

af godkendelsen af aktivstoffet bentazon i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om 

ændring af bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (herefter "udkastet 

til gennemførelsesforordning") giver mulighed for godkendelse af bentazon indtil den 

31. januar 2032 på grundlag af en evaluering foretaget af Den Europæiske 

Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), dvs. for så lang en periode som muligt; 

F. der henviser til, at der i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1107/2009, og i 

lyset af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden er blevet indskrevet visse 

betingelser og begrænsninger i udkastet til gennemførelsesforordningen, navnlig et krav 

om at fremlægge yderligere bekræftende oplysninger; 

G. der henviser til, at det efter overvejelse af de bemærkninger, der blev modtaget til 

vurderingsrapporten vedrørende forlængelse, blev konkluderet, at der burde kræves 

supplerende oplysninger fra ansøgerne; 

H. der henviser til, at det efter overvejelse af de bemærkninger, der blev modtaget om 

vurderingsrapporten vedrørende forlængelse, blev konkluderet, at EFSA burde foretage 

en eksperthøring vedrørende pattedyrstoksikologi, restkoncentrationer, stoffets skæbne 

og opførsel i miljøet og økotoksikologi samt vedtage en konklusion om, hvorvidt 

aktivstoffet bentazon kunne forventes at opfylde betingelserne i artikel 4 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009; 

I. der henviser til, at ansøgerne skal fremlægge bekræftende oplysninger vedrørende de 

niveau 2- og 3-tests, der i øjeblikket foreskrives i OECD's rammekoncept, med henblik 

på at tage hensyn til, om der er observeret en potentiel hormonforstyrrende virkning for 

så vidt angår de udviklingsvirkninger, der observeres i en 

udviklingstoksicitetsundersøgelse i rotter (øget fostertab efter implantation, et mindsket 

antal levende fostre og forsinket prænatal udvikling ved fravær af en klar maternel 

toksicitet, hvilket antyder, at en klassificering som reproduktionstoksisk, kategori 2, kan 

være relevant); 

J. der henviser til, at vurderingen af risikoen for forbrugerne ikke blev afsluttet, fordi de 

foreslåede definitioner af restkoncentrationer til risikovurderinger i planter og til 

anvendelse i husdyrhold blev betragtet som foreløbige på grund af de konstaterede 

datamangler; 

K. der henviser til, at vurderingen af grundvandets eksponering for bentazon og 



 

 

metabolitten N-methyl-bentazon ikke blev afsluttet; der henviser til, at der mangler 

oplysninger om risikoen for grundvandseksponering ved en årlig anvendelse på over 

960 g aktivstof/ha. (der er blevet ansøgt om repræsentative anvendelser på op til 1 440 g 

aktivstof/ha); 

L. der henviser til, at Kommissionens beslutning om at godkende et aktivstof og samtidig 

anmode om data, der bekræfter dets sikkerhed (den såkaldte procedure med 

bekræftende data) vil gøre det muligt at markedsføre det aktive stof, inden 

Kommissionen har indhentet alle de data, som er nødvendige til støtte for denne 

afgørelse; 

M. der henviser til, at Den Europæiske Ombudsmands afgørelse af 18. februar 2016 i sag 

12/2013/MDC om Kommissionens praksis med hensyn til godkendelse og 

markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (pesticider) opfordrede Kommissionen til at 

anvende proceduren med bekræftende data restriktivt og strengt i overensstemmelse 

med den gældende lovgivning og til senest to år efter gennemførelsen af 

Ombudsmandens afgørelse at fremlægge en rapport, der viste, at antallet af beslutninger 

med bekræftende oplysninger var faldet væsentligt i forhold til den tidligere tilgang; 

N. der henviser til, at Kommissionens udkast til forordning ikke gennemfører Den 

Europæiske Ombudsmands forslag til en løsning med henblik på at forbedre 

Kommissionens pesticidgodkendelsessystem; 

O. der henviser til, at en fornyelse af godkendelsen af aktivstoffer i henhold til forordning 

(EF) nr. 1107/2009 bør gælde for en periode på højst 15 år; der henviser til, at 

godkendelsesperioden bør stå i forhold til de potentielle risici, der er forbundet med 

anvendelsen af de pågældende stoffer; der henviser til, at forsigtighedsprincippet, der 

ifølge forordning (EF) nr. 1107/2009 skal anvendes, tilsiger, at Kommissionen skal 

sikre, at den ikke godkender aktivstoffer i tilfælde, hvor den offentlige sundhed eller 

miljøet kan være i fare; 

P. der henviser til, at det i EFSA's peerevaluering foreslås, at aktivstoffet bentazon 

klassificeres som reproduktionstoksisk, kategori 2, i overensstemmelse med 

bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1272/2008; 

Q. der henviser til, at et emne opføres som et kritisk område, såfremt der er tilstrækkelige 

oplysninger til rådighed til at foretage en vurdering af de repræsentative anvendelser i 

overensstemmelse med de ensartede principper i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 

1107/2009 og som fastsat i Kommissionens forordning (EU) nr. 546/2011, og såfremt 

denne vurdering ikke gør det muligt at konkludere, at det for mindst én af de 

repræsentative anvendelsers vedkommende kan forventes, at et 

plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet, ikke vil have nogen skadelig 

indvirkning på menneskers eller dyrs sundhed eller på grundvandet eller en uacceptabel 

indvirkning på miljøet; 

R. der henviser til, at der ifølge EFSA's konklusioner er identificeret kritiske 

problemområder, navnlig den omstændighed, at den tekniske materialespecifikation, 

som foreslås for begge ansøgere, ikke var sammenlignelig med det materiale, der blev 

anvendt ved prøvningen til at udlede de toksikologiske referenceværdier, og at det ikke 

er påvist, at det tekniske materiale, der er anvendt i økotoksicitetsundersøgelserne, er 

tilstrækkelig repræsentativt for de tekniske specifikationer for begge ansøgere; 



 

 

1. mener, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesforordning indebærer en 

overskridelse af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 

1107/2009; 

2. anser vurderingen af de repræsentative anvendelser af aktivstoffet bentazon for at være 

utilstrækkelig til at konkludere for mindst én af de repræsentative anvendelser, at et 

plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet bentazon, kan forventes ikke at 

have nogen skadelige indvirkninger på menneskers eller dyrs sundhed eller på 

grundvandet eller nogen uacceptabel indvirkning på miljøet; 

3. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at finansiere forskning og innovation 

inden for alternative bæredygtige og omkostningseffektive løsninger til 

skadedyrsbekæmpelsesmidler med henblik på at sikre et højt niveau for beskyttelse af 

menneskers og dyrs sundhed og miljøet; 

4. mener, at Kommissionen ved at anvende proceduren med bekræftende data for 

godkendelse af aktivstoffet bentazon har overtrådt bestemmelserne i forordning (EF) nr. 

1107/2009 og tilsidesat forsigtighedsprincippet som fastsat i artikel 191 i traktaten om 

Den Europæiske Unions funktionsmåde; 

5. opfordrer Kommissionen til at prioritere at anmode om og vurdere eventuelle relevante 

manglende oplysninger, inden den træffer en afgørelse om godkendelse; 

6. opfordrer Kommissionen til at trække udkastet til gennemførelsesforordning tilbage og 

forelægge udvalget et nyt udkast; 

7. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 

medlemsstaternes regeringer og parlamenter. 


