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Leidimo naudoti veikliąją medžiagą benzatoną atnaujinimas  

2016 m. lapkričio 23 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo 

reglamento, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 

Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios 

medžiagos bentazono patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo 

reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas, projekto (D047341/00 – 2016/2978(RSP)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos įgyvendinimo reglamento, kuriuo pagal Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų 

pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios medžiagos bentazono patvirtinimo galiojimas 

ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas, projektą 

(D047341/00), 

– 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/EEB1, ypač į jo 20 straipsnio 1 dalį, 

– 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 straipsnius2, 

– atsižvelgdamas į Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) rizikos vertinimo tarpusavio 

peržiūros3 išvadą dėl veikliosios medžiagos bentazono, kaip pesticido, 

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

dėl rezoliucijos, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis, 

A. kadangi veiklioji medžiaga bentazonas veikia kaip atrankinis jau išdygusias plačialapes 

piktžoles naikinantis herbicidas, tinkamas daugeliui pasėlių ir paprastai naudojamas 

                                                 
1  OL L 309, 2009 11 24, p. 1. 
2  OL L 55, 2011 2 28, p. 13. 
3  EFSA leidinys 2015;13(4):4077. 



 

 

žemės ūkyje; 

B. kadangi veiklioji medžiaga bentazonas dėl jai būdingų savybių turi dideles galimybes 

tiesiogiai nutekėti į gruntinius vandenis; 

C. kadangi JK aplinkos agentūros duomenimis veiklioji medžiaga bentazonas yra JK 

gruntiniuose vandenyse dažniausiai nustatomas patvirtintas pesticidas, kurį galima 

aptikti ir vandens paviršiuje; kadangi panaši padėtis visoje Europoje; 

D. kadangi pagal 2016 m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 

2016/549, kuriuo iš dalies keičiamas įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, 

veikliosios medžiagos bentazono patvirtinimo galiojimas pratęstas iki 2017 m. birželio 

30 d., nes atidėtas medžiagos vertinimas; 

E. kadangi Komisijos įgyvendinimo reglamento, kuriuo pagal Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į 

rinką pratęsiamas veikliosios medžiagos bentazono patvirtinimo galiojimas ir iš dalies 

keičiamas Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas, projekte (toliau – 

įgyvendinimo reglamento projektas) remiantis EFSA moksliniu vertinimu bentazonas 

patvirtinamas iki 2032 m. sausio 31 d., t. y. ilgiausiam galimam laikotarpiui; 

F. kadangi pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 ir atsižvelgiant į dabartines mokslines ir 

technines žinias tam tikros sąlygos ir apribojimai, visų pirma kalbant apie reikalavimą 

pateikti tolesnę patvirtinančią informaciją, nustatyti įgyvendinimo reglamento projekte; 

G. kadangi apsvarsčius pastabas, gautas pagal galiojimo pratęsimo vertinimo ataskaitą, 

buvo nuspręsta, kad reikėtų paprašyti, kad prašytojai pateiktų papildomą informaciją; 

H. kadangi apsvarsčius pastabas, gautas pagal galiojimo pratęsimo vertinimo ataskaitą, 

buvo nuspręsta, kad EFSA turėtų atlikti ekspertų konsultacijas žinduolių toksikologijos, 

nuosėdų, išlikimo aplinkoje ir elgsenos ir ekologinės toksikologijos srityse ir priimti 

išvadas dėl to, ar galima tikėtis, jog veiklioji medžiaga bentazonas atitiks sąlygas, 

nustatytas Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje; 

I. kadangi reikalaujama, kad prašymo pateikėjai pateiktų patvirtinančią informaciją apie 

2/3 lygmens testus, šiuo metu nurodytus EBPO konceptualioje sistemoje, parengtoje 

siekiant nustatyti endokrininio veikimo būdo poveikį vystymuisi, pastebėtą atliekant 

toksinio poveikio vystymuisi tyrimus su žiurkėmis (didesnis apvaisintų pelių 

persileidimų skaičius, mažiau gyvų embrionų ir pavėluotas embrionų vystymasis 

nenustačius aiškaus motinos toksiškumo, iš to sprendžiant, kad būtų galima klasifikuoti 

kaip 2 kategorijos toksišką medžiagą); 

J. kadangi rizikos vartotojams vertinimas nebuvo baigtas, nes siūlomos nuosėdų 

apibrėžtys siekiant įvertinti riziką augalams ir poveikį naminiams gyvuliams dėl 

nustatytų duomenų trūkumų buvo laikomi negalutiniais; 

K. kadangi nebaigtas pirminio bentazono ir metabolito N-metil-bentazono poveikio 

gruntiniams vandenims vertinimas; kadangi nėra informacijos apie galimą poveikį 

gruntiniams vandenims, kai metinis naudojimo rodiklis viršija 960 g a. s./ha (buvo 

taikomas referencinis naudojimas iki 1440 g a. s./ha); 

L. kadangi Komisijos sprendimas patvirtinti veikliąją medžiagą tuo pačiu prašant 



 

 

duomenų, kuriais būtų patvirtintas jos saugumas (vadinamoji patvirtinamųjų duomenų 

procedūra) sudarytų galimybę pateikti veikliąją medžiagą rinkai prieš tai, kai Komisija 

gaus visus duomenis, kurių reikia šiam sprendimui pagrįsti; 

M. kadangi Europos ombudsmenė savo 2016 m. vasario 18 d. sprendime byloje 

12/2013/MDC dėl Komisijos taikomos augalų apsaugos produktų (pesticidų) 

registravimo ir pateikimo rinkai praktikos paragino Komisiją patvirtinamųjų duomenų 

procedūrą taikyti ribotai ir griežtai laikantis taikytinų teisės aktų ir per dvejus metus po 

ombudsmenės sprendimo pateikti ataskaitą, iš kurios būtų aišku, kad sprendimų pagal 

patvirtinamųjų duomenų procedūrą skaičius labai sumažėjo palyginti su dabartine 

padėtimi; 

N. kadangi Komisijos įgyvendinimo reglamento projekte neįgyvendinami ombudsmeno 

pasiūlyti sprendimai siekiant pagerinti Komisijos pesticidų patvirtinimo sistemą; 

O. kadangi pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 veikliųjų medžiagų patvirtinimas turėtų 

būti atnaujinamas ne ilgesniam kaip penkiolikos metų laikotarpiui; kadangi patvirtinimo 

laikotarpis turėtų būti proporcingas galimai rizikai, būdingai naudojant tokias 

medžiagas; kadangi pagal Reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 nustatytą atsargumo 

principą reikalaujama, kad Komisija užtikrintų, jog veikliosios medžiagos nebūtų 

tvirtinamos tais atvejais, kai gali kilti pavojus visuomenės sveikatai arba aplinkai; 

P. kadangi EFSA atliktoje tarpusavio peržiūroje siūloma veikliąją medžiagą bentazoną 

klasifikuoti kaip 2 kategorijos toksiška reprodukcijai medžiagą pagal Reglamento (EB) 

Nr. 1272/2008 nuostatas; 

Q. kadangi šis klausimas nurodytas kaip itin opi problema, kai nėra pakankamai 

informacijos, kad būtų galima atlikti reprezentatyvaus naudojimo vertinimą pagal 

vienodus principus, išdėstytus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje ir 

išdėstytus Komisijos reglamente (ES) Nr. 546/2011, kai atlikus vertinimą negalima 

padaryti išvados, jog bent vienu iš reprezentatyvaus naudojimo atvejų galima manyti, 

kad augalų apsaugos produktas, kuriame yra veikliosios medžiagos neigiamai nepaveiks 

žmonių ar gyvūnų sveikatos ar gruntinių vandenų, arba nedarys nepriimtino poveikio 

aplinkai; 

R. kadangi remiantis EFSA išvadomis buvo nustatytos itin didelį susirūpinimą keliančios 

sritys, visų pirma tai, kad abiejų prašytojų pateiktos techninės medžiagos specifikacijos 

buvo nesuderinamos su medžiaga, naudota bandymuose siekiant nustatyti 

toksikologines pamatines vertes ir kad nebuvo įrodyta, jos ekologinio toksiškumo 

tyrimuose naudota medžiaga buvo tinkamai reprezentatyvi kalbant apie abiejų prašytojų 

technines specifikacijas; 

1. mano, kad Komisijos įgyvendinimo reglamento projektas viršija Reglamente (EB) 

Nr. 1107/2009 numatytus įgyvendinimo įgaliojimus; 

2. mano, kad veikliosios medžiagos bentazono reprezentatyvaus naudojimo vertinimas 

buvo nepakankamas norint daryti išvadą, jog bent vienu iš reprezentatyvaus naudojimo 

atvejų galima manyti, kad augalų apsaugos produktas, kuriame yra veikliosios 

medžiagos neigiamai nepaveiks žmonių ar gyvūnų sveikatos ar gruntinių vandenų, arba 

nedarys nepriimtino poveikio aplinkai; 



 

 

3. ragina Komisiją ir valstybes nares finansuoti mokslinius tyrimus ir inovacijas, susijusius 

su alternatyviais tvariais ir ekonomiškais kenksmingųjų organizmų kontrolės produktų 

sprendimais, siekiant užtikrinti aukšto lygio žmonių ir gyvūnų sveikatos ir aplinkos 

apsaugą; 

4. mano, kad Komisija, veikliajai medžiagai bentazonui taikydama patvirtinamųjų 

duomenų procedūrą, pažeidė Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 nuostatas ir nusižengė 

atsargumo principui, nustatytam Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 

191 straipsnyje; 

5. ragina Komisiją prieš priimant sprendimą patvirtinti, prašyti trūkstamos informacijos ir 

ją įvertinti; 

6. prašo Komisijos atsiimti savo įgyvendinimo reglamento projektą ir pateikti komitetui 

naują projektą; 

7. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 

vyriausybėms ir parlamentams. 


