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21.11.2016 B8-1228/2 

Tarkistus  2 

Peter Jahr 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1228/2016 

Pavel Poc 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Tehoaineen bentatsoni hyväksynnän uusiminen 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

E. ottaa huomioon, että ehdotuksessa 

komission täytäntöönpanoasetukseksi 

tehoaineen bentatsoni hyväksynnän 

uusimisesta kasvinsuojeluaineiden 

markkinoille saattamisesta annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti 

ja komission täytäntöönpanoasetuksen 

(EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta 

(jäljempänä ”ehdotus 

täytäntöönpanoasetukseksi”) säädetään 

Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaisen 

(EFSA) laatiman tieteellisen arvioinnin 

perusteella bentatsonin hyväksymisestä 

31. tammikuuta 2032 asti eli niin pitkään 

kuin mahdollista; 

E. ottaa huomioon, että ehdotuksessa 

komission täytäntöönpanoasetukseksi 

tehoaineen bentatsoni hyväksynnän 

uusimisesta kasvinsuojeluaineiden 

markkinoille saattamisesta annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti 

ja komission täytäntöönpanoasetuksen 

(EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta 

(jäljempänä ”ehdotus 

täytäntöönpanoasetukseksi”) säädetään 

Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaisen 

(EFSA) laatiman tieteellisen arvioinnin 

perusteella bentatsonin hyväksymisestä 

31. tammikuuta 2032 asti eli niin pitkään 

kuin mahdollista; katsoo, että olisi 

asianmukaisempaa rajoittaa hyväksyntä 

31. heinäkuuta 2024 asti eli 7,5 vuodeksi;  

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/3 

Tarkistus  3 

Peter Jahr 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1228/2016 

Pavel Poc 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Tehoaineen bentatsoni hyväksynnän uusiminen 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. pyytää komissiota peruuttamaan 

ehdotuksen täytäntöönpanoasetukseksi ja 

toimittamaan valiokunnalle uuden 

ehdotuksen; 

5. pyytää komissiota toimittamaan uuden 

ehdotuksen täytäntöönpanoasetukseksi, 

jotta voidaan käsitellä paremmin 

bentatsonia sisältävien torjunta-aineiden 

kestävää käyttöä; pyytää erityisesti, ettei 

komissio hyväksy bentatsonin käyttöä 

lainkaan yleisissä puistoissa ja 

puutarhoissa ja yleisillä leikkipaikoilla tai 

niiden läheisyydessä; kehottaa komissiota 

suosittelemaan erityisesti, että jäsenvaltiot 

rajoittavat bentatsonin myyntiä muille 

kuin ammattikäyttäjille tai kieltävät sen ja 

kehittävät ammattilaisille tarkoitettua 

koulutusta ja ammattikäyttäjiä koskevan 

luvan sekä tiedottavat kansalaisille 

paremmin asiasta; 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/4 

Tarkistus  4 

Peter Jahr 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1228/2016 

Pavel Poc 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Tehoaineen bentatsoni hyväksynnän uusiminen 

Päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 a. pitää unionin toimielimiin 

kohdistuvan ja niiden välisen 

luottamuksen kannalta tärkeänä, että 

komissio toteuttaa tämän 

päätöslauselman johdosta asianmukaiset 

tieteelliset jatkotoimet; 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/5 

Tarkistus  5 

Peter Jahr 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1228/2016 

Pavel Poc 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Tehoaineen bentatsoni hyväksynnän uusiminen 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan R a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 R a. ottaa huomioon torjunta-aineiden 

saatavuuden merkityksen unionin 

maataloudessa ja elintarviketurvan 

kannalta sekä eurooppalaisten 

maanviljelijöiden ja puutarhureiden 

keinovalikoimassa; 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/6 

Tarkistus  6 

Peter Jahr 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1228/2016 

Pavel Poc 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Tehoaineen bentatsoni hyväksynnän uusiminen 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan R b kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 R b. ottaa huomioon, että esittelevän 

jäsenvaltion, Alankomaiden, 

toimivaltaisen viranomaisen ja 

elintarviketurvallisuusviranomaisen 

suorittamissa alustavissa riskianalyyseissa 

todettiin tehoaineen bentatsoni olevan 

turvallinen asianmukaisesti käytettynä; 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/7 

Tarkistus  7 

Peter Jahr 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1228/2016 

Pavel Poc 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Tehoaineen bentatsoni hyväksynnän uusiminen 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. kehottaa komissiota pyytämään ja 

arvioimaan ensisijaisesti mahdolliset 

puuttuvat merkitykselliset tiedot ennen 

hyväksyntäpäätöksen tekemistä; 

4. kehottaa komissiota hyväksymään 

bentatsonin 31. heinäkuuta 2024 asti eli 

7,5 vuodeksi; 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/8 

Tarkistus  8 

Peter Jahr 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1228/2016 

Pavel Poc 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Tehoaineen bentatsoni hyväksynnän uusiminen 

Päätöslauselmaesitys 

2 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 2 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

rahoittamaan tutkimusta ja innovointia 

kestävien ja kustannustehokkaiden 

vaihtoehtojen löytämiseksi torjunta-

aineille, jotta voidaan varmistaa ihmisten 

ja eläinten terveyden sekä ympäristön 

suojelun korkea taso; 

Or. en 

 

 


