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BG Единство в многообразието BG 

21.11.2016 B8-1228/2 

Изменение  2 

Петер Яр 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-1228/2016 

Павел Поц 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Подновяване на одобрението на активното вещество бентазон  

Предложение за резолюция 

Съображение Д 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Д. като има предвид, че проектът на 

регламент за изпълнение на Комисията 

за подновяване на одобрението на 

активното вещество бентазон в 

съответствие с Регламент (ЕО) 

№ 1107/2009 на Европейския парламент 

и на Съвета относно пускането на 

пазара на продукти за растителна 

защита и за изменение на приложението 

към Регламент за изпълнение (ЕС) 

№ 540/2011 на Комисията (наричан по-

долу „проект за регламент за 

изпълнение“), предвижда, въз основа на 

научна оценка, извършена от 

Европейския орган за безопасност на 

храните (ЕОБХ), да се разреши 

бентазонът до 31 януари 2032 г., т.е. за 

максималния възможен срок; 

Д. като има предвид, че проектът на 

регламент за изпълнение на Комисията 

за подновяване на одобрението на 

активното вещество бентазон в 

съответствие с Регламент (ЕО) 

№ 1107/2009 на Европейския парламент 

и на Съвета относно пускането на 

пазара на продукти за растителна 

защита и за изменение на приложението 

към Регламент за изпълнение (ЕС) 

№ 540/2011 на Комисията (наричан по-

долу „проект за регламент за 

изпълнение“), предвижда, въз основа на 

научна оценка, извършена от 

Европейския орган за безопасност на 

храните (ЕОБХ), да се разреши 

бентазонът до 31 януари 2032 г., т.е. за 

максималния възможен срок; като има 

предвид, че би било по-целесъобразно 

да се ограничи разрешението до 31 

юли 2024 г., т.е. за 7,5 години; 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/3 

Изменение  3 

Петер Яр 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-1228/2016 

Павел Поц 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Подновяване на одобрението на активното вещество бентазон 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. отправя искане към Комисията да 

оттегли своя проект на регламент за 

изпълнение и да внесе нов проект в 

комисията; 

5. призовава Комисията да внесе нов 

проект на регламент за изпълнение, за 

да може да се разгледа по-добре 

въпросът за устойчивата употреба на 

хербициди, съдържащи бентазон; 

призовава по-специално Комисията да 

не одобрява никаква употреба на 

бентазон в обществени паркове, 

обществени площадки за игра и 

обществени градини, нито в близост 

до тях; призовава Комисията да 

препоръча на държавите членки по-

специално да ограничат или забранят 

продажбата на бентазон на 

непрофесионални потребители и да 

разработят програми за обучение и 

разрешения за използване за 

специалисти, както и да осигурят по-

добро информиране на 

обществеността; 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/4 

Изменение  4 

Петер Яр 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-1228/2016 

Павел Поц 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Подновяване на одобрението на активното вещество бентазон 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 5a. счита, че предприемането на 

подходящи научни последващи 

действия във връзка с настоящата 

резолюция от страна на Комисията е 

важно за запазване на доверието във и 

между институциите на ЕС; 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/5 

Изменение  5 

Петер Яр 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-1228/2016 

Павел Поц 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Подновяване на одобрението на активното вещество бентазон 

Предложение за резолюция 

Съображение С a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Са. като има предвид значението на 

наличността на хербициди за 

селското стопанство на ЕС, 

продоволствената сигурност на ЕС и 

инструментариума на европейските 

земеделски стопани и растениевъди; 

Or. en 



 

AM\1110360BG.doc  PE593.657v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

21.11.2016 B8-1228/6 

Изменение  6 

Петер Яр 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-1228/2016 

Павел Поц 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Подновяване на одобрението на активното вещество бентазон 

Предложение за резолюция 

Съображение С б (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Сб. като има предвид, че 

първоначалните оценки на риска, 

проведени от компетентния орган на 

докладващата държава членка – 

Нидерландия – и ЕОБХ, заключиха, че 

активното вещество бентазон е 

безопасно, ако се използва по 

подходящ начин; 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/7 

Изменение  7 

Петер Яр 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-1228/2016 

Павел Поц 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Подновяване на одобрението на активното вещество бентазон 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. призовава Комисията да даде 

приоритет на искането за 

предоставяне и оценяването на всяка 

релевантна липсваща информация, 

преди да вземе решение за одобрение; 

4. призовава Комисията да разреши 

бентазона до 31 юли 2024 г., т.е. за 7,5 

години; 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/8 

Изменение  8 

Петер Яр 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-1228/2016 

Павел Поц 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Подновяване на одобрението на активното вещество бентазон 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 2a. призовава Комисията и 

държавите членки да финансират 

научноизследователската дейност и 

иновациите в областта на 

алтернативните устойчиви и 

разходно-ефективни решения за 

продукти за управление на 

вредителите, за да се гарантира 

висока степен на защита на 

човешкото здраве и здравето на 

животните, както и на околната 

среда; 

Or. en 

 

 


