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B8-1228/2016 

Europaparlamentets resolution om utkastet till 

kommissionens genomförandeförordning om förnyelse av godkännandet av det 

verksamma ämnet bentazon i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring 

av bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 

(D047341/00 – 2016/2978(RSP)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av utkastet till kommissionens genomförandeförordning om förnyelse av 

godkännandet av det verksamma ämnet bentazon i enlighet med Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på 

marknaden, och om ändring av bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 

(D047341/00), 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 

21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om 

upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG1, särskilt artikel 20.1, 

– med beaktande av artiklarna 11 och 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer 

för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina 

genomförandebefogenheter2, 

– med beaktande av slutsatserna från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet 

(Efsa) angående sakkunniggranskningen av riskbedömningen av växtskyddsmedel med 

bentazon som verksamt ämne3, 

– med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och 

livsmedelssäkerhet, 

– med beaktande av artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. Det verksamma ämnet bentazon fungerar inom en bred uppsättning grödor som ett 

selektivt växtbekämpningsmedel mot örtogräs efter uppkomst, och det används allmänt 

inom jordbruket.  

B. Det verksamma ämnet bentazon har sådana egenskaper att det är stor risk för att det 

direkt läcker ut i grundvattnet. 

C. Av uppgifter från Storbritanniens naturvårdsverk (Environment Agency) framgår det att 

det verksamma ämnet bentazon är det godkända bekämpningsmedel som oftast 

påträffas i grundvatten i Storbritannien, och det återfinns också i ytvatten. Situationen är 

liknande runt om i Europa. 

                                                 
1 EUT L 309, 24.11.2009, s. 1. 
2 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13. 
3 EFSA Journal vol. 13(2015):6, artikelnr 4077.  
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D. I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/549 av den 8 april 2016 om 

ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 förlängdes 

godkännandeperioden för det verksamma ämnet bentazon till och med den 30 juni 2017 

på grund av att bedömningen av ämnet försenats. 

E. I utkastet till kommissionens genomförandeförordning om förnyelse av godkännandet 

av det verksamma ämnet bentazon i enlighet med Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och 

om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 

(nedan kallat utkastet till genomförandeförordning) föreskrivs det, utgående från en 

vetenskaplig bedömning som gjorts av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet 

(Efsa), att godkännandet av bentazon ska förlängas till och med den 31 januari 2032, 

alltså så länge som det bara går.  

F. I enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009 och mot bakgrund av dagens 

vetenskapliga och tekniska kunskaper har vissa villkor och begränsningar tagits med i 

utkastet till genomförandeförordning, framför allt ett krav på att ytterligare bekräftande 

uppgifter ska tillhandahållas. 

G. Efter behandling av de synpunkter som inkommit om den förnyade 

bedömningsrapporten slöt man sig till att ytterligare uppgifter bör inbegäras från 

sökandena.  

H. Efter behandling av de synpunkter som inkommit om den förnyade 

bedömningsrapporten slöt man sig till att Efsa bör hålla ett expertsamråd om toxicitet 

för däggdjur, resthalter, omvandling, spridning och fördelning i miljön och 

ekotoxikologi, och anta en slutsats om huruvida det verksamma ämnet bentazon kan 

förväntas uppfylla de villkor som fastställs i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1107/2009. 

I. Sökandena har ålagts inlämna bekräftande uppgifter angående de test på nivå 2 och 3 

som anges i OECD:s ramverk, för att det ska tas hänsyn till om en eventuell endokrint 

medierad skadlig effekt på utvecklingen kunnat iakttas vid en studie av fosterskadande 

effekter före födseln hos råttor (ökad missfallsfrekvens, färre levande foster och 

hämmad fosterutveckling i avsaknad av tydliga tecken på maternell toxicitet), så att det 

vore befogat med en klassificering i kategori 2 i fråga om reproduktionstoxicitet). 

J. Konsumentriskbedömningen slutfördes inte, eftersom de definitioner av resthalter som 

föreslagits för riskbedömning i växter och för verkställighet i boskap kom att anses som 

provisoriska, till följd av de luckor i uppgifterna som konstaterats. 

K. Bedömningen av exponering via grundvatten för modersubstansen bentazon och 

metaboliten N-metylbentazon slutfördes inte. Det saknas uppgifter om möjligheterna till 

exponering via grundvatten, i fall där de årliga doserna av det verksamma ämnet 

överstiger 960 g/ha (representativa användningar på upp till 1 440 g/ha ansöktes om).  

L. Kommissionens beslut att godkänna ett verksamt ämne och samtidigt begära uppgifter 

som bekräftar att ämnet är säkert (det så kallade förfarandet med bekräftande uppgifter) 

skulle göra det möjligt att släppa ut det verksamma ämnet på marknaden innan 

kommissionen fått alla uppgifter som behövs till stöd för beslutet. 
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M. I Europeiska ombudsmannens beslut av den 18 februari 2016 i ärende 12/2013/MDC 

om kommissionens praxis vid godkännande och utsläppande på marknaden av 

växtskyddsmedel (pesticider) uppmanades kommissionen att sluta använda förfarandet 

med bekräftande uppgifter, både i samband med godkännanden som gäller verksamma 

ämnen i växtskyddsmedel och som beviljas i enlighet med direktiv 91/414/EEG och 

framtida godkännanden som beviljas i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009. 

N. Kommissionens utkast till genomförandeförordning innebär att det inte tas fasta på 

Europeiska ombudsmannens förslag till en lösning för att förbättra kommissionens 

system för godkännande av växtskyddsmedel. 

O. Enligt förordning (EG) nr 1107/2009 bör godkännanden av verksamma ämnen förnyas 

för högst 15 år. Godkännandeperioden bör stå i proportion till de eventuella risker som 

är förenade med användningen av sådana ämnen. Förordning (EG) nr 1107/2009 kräver 

att försiktighetsprincipen tillämpas, och detta innebär att kommissionen måste 

säkerställa att den inte godkänner verksamma ämnen som skulle kunna medföra faror 

för folkhälsan eller miljön. 

P. I Efsas sakkunniggranskning föreslås det att det verksamma ämnet bentazon 

klassificeras som reproduktionstoxiskt i kategori 2, i enlighet med bestämmelserna i 

förordning (EG) nr 1272/2008. 

Q. En fråga förtecknas som ett kritiskt problemområde om det finns tillräckligt med 

uppgifter för att utföra en bedömning av de representativa användningarna i 

överensstämmelse med de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i 

förordning (EG) nr 1107/2009 och kommissionens förordning (EU) nr 546/2011, samt 

om man utgående från denna bedömning inte kan sluta sig till att ett växtskyddsmedel 

som innehåller det verksamma ämnet i fråga vid åtminstone en av sina representativa 

användningar inte kan förväntas få några skadeverkningar på människors eller djurs 

hälsa eller på grundvattnet eller någon oacceptabel påverkan på miljön.  

R. Enligt Efsas slutsatser har kritiska problemområden kunnat utpekas, framför allt att den 

tekniska materialspecifikation som föreslogs för bägge sökandena inte kunde jämföras 

med det material som användes vid testningen för beräkning av de toxikologiska 

referensvärdena, och att det inte heller påvisats att det tekniska material som använts vid 

ekotoxicitetsstudierna är tillräckligt representativt för de tekniska specifikationerna för 

bägge sökandena. 

1. Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandeförordning 

överskrider de genomförandebefogenheter som fastställs i förordning 

(EU) nr 1107/2009. 

2. Europaparlamentet anser att bedömningen av representativa användningar av det 

verksamma ämnet bentazon inte ger ett tillräckligt underlag för att man ska kunna sluta 

sig till att ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga vid 

åtminstone en av sina representativa användningar inte kan förväntas få några 

skadeverkningar på människors eller djurs hälsa eller på grundvattnet eller någon 

oacceptabel påverkan på miljön. 



 

RE\1109839SV.docx 5/5 PE593.657v01-00 

 SV 

3. Europaparlamentet anser att kommissionen, genom att använda förfarandet med 

bekräftande uppgifter för godkännande av det verksamma ämnet bentazon, har brutit 

både mot förordning (EG) nr 1107/2009 och mot försiktighetsprincipen, i den form den 

fastställts i artikel 191 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att prioritera inbegärandet och 

bedömningen av eventuella relevanta uppgifter som saknas, innan den fattar ett beslut 

om godkännande. 

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt utkast till 

genomförandeförordning och att lägga fram ett nytt utkast för utskottet. 

6. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament. 


