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B8-1228/2016 

Resolucija Evropskega parlamenta o osnutku izvedbene uredbe Komisije o obnovitvi 

odobritve aktivne snovi bentazon v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega 

parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi 

priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 

(D047341/00 – 2016/2978(RSP)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju osnutka izvedbene uredbe Komisije o obnovitvi odobritve aktivne 

snovi bentazon v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o 

dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi priloge k Izvedbeni uredbi 

(EU) št. 540/2011 (D047341/00), 

– ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1107/2009 z dne 21. 

oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv 

Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS1, zlasti člena 20(1) Uredbe, 

– ob upoštevanju členov 11 in 13 Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih 

države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije2, 

– ob upoštevanju sklepov Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) o strokovnem 

pregledu ocene tveganja aktivne snovi bentazon3, 

– ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, 

– ob upoštevanju člena 106(2) in (3) Poslovnika, 

A. ker aktivna snov betazon deluje kot selektivni herbicid za zatiranje listnatega plevela pri 

širokem razponu poljščin po vzniku in se pogosto uporablja v kmetijstvu; 

B. ker ta snov zaradi svoji lastnosti zlahka pronica v podtalnico; 

C. ker podatki okoljske agencije Združenega kraljestva kažejo, da je aktivna snov bentazon 

odobren pesticid, ki ga v Združenem kraljestvu najpogosteje zaznajo v podtalnici, 

prisoten pa je tudi v površinskih vodah; ker so razmere podobne v vsej Evropi; 

D. ker je bilo z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/549 z dne 8. aprila 2016 o 

spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 obdobje odobritve aktivne snovi 

bentazon podaljšano do 30. junija 2017, saj se je ocenjevanje te snovi zavleklo; 

E. ker osnutek izvedbene uredbe Komisije o obnovitvi odobritve aktivne snovi bentazon v 

skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju 

fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi 

                                                 
1 UL L 309, 24.11.2009, str. 1. 
2 UL L 55, 28.2.2011, str. 13. 
3 EFSA Journal 2015;13(4):4077. 
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Komisije (EU) št. 540/2011 (v nadaljnjem besedilu: osnutek izvedbene uredbe) na 

podlagi znanstvene ocene, ki jo je izvedla Evropska agencija za varnost hrane, določa 

odobritev betazona do 31. januarja 2032, kar je najdaljše možno obdobje; 

F. ker so bili v osnutku izvedbene uredbe v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 in glede na 

trenutno znanstveno in tehnično znanje vključeni nekateri pogoji in omejitve, na primer 

zahteva za predložitev dodatnih podatkov potrditvene narave; 

G. ker je bilo po obravnavi prejetih pripomb k poročilu o oceni obnovitve sklenjeno, da bi 

bilo treba od vlagateljev zahtevati dodatne informacije; 

H. ker je bilo po obravnavi prejetih pripomb k poročilu o oceni obnovitve sklenjeno, da bi 

se morala Evropska agencija za varnost hrane glede toksikoloških učinkov na sesalce, 

ostankov, končnega stanja in obnašanja snovi v okolju ter ekotoksikologije posvetovati 

s strokovnjaki in sprejeti sklep o tem, ali je mogoče v primeru aktivne snovi bentazon 

pričakovati izpolnjevanje pogojev iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega 

parlamenta in Sveta; 

I. ker morajo vlagatelji predložiti podatke potrditvene narave, kar zadeva teste stopnje 2 in 

3, ki so navedeni v konceptualnem okviru OECD za obravnavanje morebitnega 

endokrinega delovanja, v zvezi z učinki na prenatalni razvoj, ugotovljenimi v študiji 

toksičnosti za prenatalni razvoj pri podganah (povečanje izgube zarodkov po 

vgnezditvi, zmanjšanje števila živih plodov in zaostajanje razvoja ploda v odsotnosti 

jasne toksičnosti pri materi, kar pomeni, da bi lahko bila primerna uvrstitev v kategorijo 

2 med snovi, ki so strupene za razmnoževanje); 

J. ker ocena tveganja za potrošnike ni bila končana, saj so se predlagane opredelitve 

ostanka za oceno tveganja pri rastlinah in za uporabo pri živini obravnavale kot začasne, 

ker je bilo ugotovljeno, da so podatki pomanjkljivi; 

K. ker ocena o izpostavljenosti podtalnice izhodiščnemu bentazonu in metabolitu N-metil-

bentazonu ni bila zaključena; ker ni podatkov o morebitni izpostavljenosti podtalnice, 

če bi stopnja letne uporabe presegla 960 g aktivne snovi/hektar (vloge vsebujejo prošnjo 

za reprezentativno uporabo do 1440 g aktivne snovi/hektar); 

L. ker bi sklep Komisije o odobritvi aktivne snovi ob hkratnem zahtevanju podatkov, ki 

potrjujejo varnost (postopek s potrditvenimi podatki), omogočil dajanje aktivne snovi v 

promet, preden bi Komisija pridobila vse potrebne podatke v podporo temu sklepu; 

M. ker je evropska varuhinja človekovih pravic v svoji odločitvi v primeru 12/2013/MDC z 

dne 18. februarja 2016 o praksah Evropske komisije v zvezi z registracijo in dajanjem 

fitofarmacevtskih sredstev (pesticidov) v promet Komisijo pozvala, naj preneha 

uporabljati postopek s potrditvenimi podatki za odobritve aktivnih snovi za 

fitofarmacevtska sredstva v skladu z Direktivo 91/414/EGS in prihodnje odobritve v 

skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009; 

N. ker v osnutek izvedbene uredbe Komisije niso vključeni predlogi evropske varuhinje za 

izboljšanje sistema Komisije za odobritev pesticidov; 

O. ker naj bi se odobritev v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 obnovila za največ 15 let; 
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ker bi moralo biti obdobje odobritve sorazmerno z možnimi tveganji pri uporabi teh 

snovi; ker mora Komisija v skladu s previdnostnim načelom, ki ga je treba uporabljati 

na podlagi Uredbe (ES) št. 1107/2009, zagotoviti, da ne odobri aktivnih snovi, če lahko 

ogrožajo javno zdravje ali okolje; 

P. ker Evropska agencija za varnost hrane v strokovnem pregledu predlaga, da se aktivna 

snov bentazon v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 1272/2008 uvrsti v kategorijo 2 

med snovi, ki so strupene za razmnoževanje; 

Q. ker se vprašanje označi za kritično problemsko področje, če je na voljo dovolj podatkov 

za oceno reprezentativnih uporab v skladu z enotnimi načeli na podlagi člena 29(6) 

Uredbe (ES) št. 1107/2009 in Uredbe Komisije (EU) št. 546/2011, in ker s to oceno ni 

mogoče zaključiti, da se lahko pri vsaj eni reprezentativni uporabi pričakuje, da 

fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje aktivno snov, ne bo imelo škodljivih učinkov na 

zdravje ljudi in živali ali podtalnico ali morebitnega nesprejemljivega vpliva na okolje; 

R. ker so bila glede na sklepe Evropske agencije za varnost hrane opredeljena kritična 

problemska področja, zlasti dejstvo, da tehnična specifikacija snovi, predlagana za oba 

vlagatelja, ni primerljiva s snovjo, uporabljeno pri testiranju za pridobitev toksikoloških 

referenčnih vrednosti, in da ni bilo dokazano, da je tehnična snov, uporabljena pri 

študiji strupenosti za okolje ustrezno reprezentativna za tehnične specifikacije za oba 

vlagatelja; 

1. meni da osnutek izvedbene uredbe Komisije presega izvedbena pooblastila, določena v 

uredbi (ES) št. 1107/2009; 

2. meni, da ocena reprezentativnih uporab aktivne snovi bentazon ne zadostuje za to, da bi 

zaključili, da je mogoče pri fitofarmacevtskem sredstvu, ki vsebuje aktivno snov 

bentazon, vsaj za eno reprezentativno uporabo pričakovati, da nima morebitnega 

škodljivega učinka na zdravje ljudi in živali ali na podtalnico ali morebitnega 

nesprejemljivega vpliva na okolje; 

3. meni, da je Komisija z uporabo postopka s potrditvenimi podatki za odobritev aktivne 

snovi bentazon kršila določbe Uredbe (ES) št. 1107/2009 in ravnala v nasprotju s 

previdnostnim načelom iz člena 191 Pogodbe o delovanju Evropske unije; 

4. poziva Komisijo, naj najprej zaprosi za morebitne pomembne manjkajoče podatke in jih 

oceni ter šele nato sprejme sklep o odobritvi; 

5. poziva Komisijo, naj umakne svoj osnutek izvedbene uredbe in odboru predloži nov 

osnutek; 

6. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 

parlamentom držav članic. 


