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Het Commissievoorstel
Het voorstel van de Europese Commissie betreft een wijziging van uitvoeringsverordening (EU)
546/2011 die ziet op de uniforme beginselen voor de evaluatie en de toelating van
gewasbeschermingsmiddelen. Onderdeel van deze beginselen zijn normen voor de toxiciteit van
werkzame stoffen voor honingbijen. Wanneer de normen worden overschreden, kan geen toelating
worden verleend, tenzij met aanvullende data (zoals veldproeven) wordt aangetoond dat het
gewasbeschermingsmiddel onder veldomstandigheden geen onacceptabele effecten heeft op de
honingbij.
Met de wijziging worden nieuwe normen voor de risicobeoordeling voor honingbijen
geïmplementeerd. De normen zijn direct afkomstig uit het EFSA-bijenrichtsnoer en betreffen de
acute toxiciteit van stoffen via directe blootstelling (contact) en de inname via voeding (oraal). De
nieuwe normen gaan per 1 januari 2020 in en gaan gelden voor aanvragen ingediend vanaf die
datum.
Appreciatie Ctgb
Het Ctgb is voorstander van het zo snel mogelijk invoeren van de werkbare onderdelen van het
EFSA-bijenrichtsnoer om de risicobeoordeling van bijen te verbeteren. Het voorstel van de Europese
Commissie draagt hieraan bij. Met dit voorstel wordt de huidige generieke norm voor acute toxiciteit
voor honingbijen vervangen door vier specifieke normen: drie voor acute toxiciteit via directe
blootstelling (contact) en één voor orale blootstelling. De normen voor acute toxiciteit via directe
blootstelling (contact) zijn gespecificeerd per toepassingswijze. Voor acute toxiciteit door orale
blootstelling is een aparte norm gekomen, die ongeveer tweemaal strenger is dan de huidige norm.
Het Ctgb schat in dat de invoeringsdatum per 1 januari 2020 aanvragers voldoende tijd biedt om zich
voor te bereiden op de toepassing van deze nieuwe normen. Het Ctgb adviseert positief op het
voorstel van de Commissie.
Het Ctgb merkt op dat met dit voorstel alleen de normen voor acute toxiciteit voor honingbijen uit
het EFSA bijenrichtsnoer worden geïmplementeerd. Het EFSA bijenrichtsnoer zelf en het
implementatieplan over de gefaseerde invoering daarvan staan nog niet op de agenda van het
SCoPAFF voor vaststelling. Om de risicobeoordeling op dit aspect volgens het EFSA bijenrichtsnoer
per 1 januari 2020 te kunnen uitvoeren, moeten ook deze onderdelen van het richtsnoer tijdig door
het SCoPAFF worden aangenomen en ook per die datum in werking treden.

