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Ændringsforslag  2 

Peter Jahr 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1228/2016 

Pavel Poc 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet bentazon 

Forslag til beslutning 

Betragtning E 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

E. der henviser til, at udkastet til 

Kommissionens gennemførelsesforordning 

om fornyelse af godkendelsen af 

aktivstoffet bentazon i henhold til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

1107/2009 om markedsføring af 

plantebeskyttelsesmidler og om ændring af 

bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 

nr. 540/2011 (herefter "udkastet til 

gennemførelsesforordning") giver 

mulighed for godkendelse af bentazon 

indtil den 31. januar 2032 på grundlag af 

en evaluering foretaget af Den Europæiske 

Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), dvs. 

for så lang en periode som muligt; 

E. der henviser til, at udkastet til 

Kommissionens gennemførelsesforordning 

om fornyelse af godkendelsen af 

aktivstoffet bentazon i henhold til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

1107/2009 om markedsføring af 

plantebeskyttelsesmidler og om ændring af 

bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 

nr. 540/2011 (herefter "udkastet til 

gennemførelsesforordning") giver 

mulighed for godkendelse af bentazon 

indtil den 31. januar 2032 på grundlag af 

en evaluering foretaget af Den Europæiske 

Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), dvs. 

for så lang en periode som muligt; der 

henviser til, at det ville være mere 

hensigtsmæssigt at begrænse 

godkendelsen til den 31. juli 2024, dvs. til 

7,5 år;  

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/3 

Ændringsforslag  3 

Peter Jahr 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1228/2016 

Pavel Poc 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet bentazon 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. opfordrer Kommissionen til at trække 

udkastet til gennemførelsesforordning 

tilbage og forelægge udvalget et nyt 

udkast; 

5. opfordrer Kommissionen til at 

forelægge et nyt udkast til 

gennemførelsesforordning med henblik på 

at tage bedre hånd om en bæredygtig 

anvendelse af herbicider, der indeholder 

bentazon; opfordrer navnlig 

Kommissionen til ikke at godkende nogen 

anvendelse af bentazon i eller nær 

offentlige parker, offentlige legepladser 

eller offentlige haver; opfordrer 

Kommissionen til at anbefale, at 

medlemsstaterne navnlig begrænser eller 

forbyder salg af bentazon til ikke-

professionelle brugere, og til at udvikle 

uddannelses- og brugertilladelser til 

fagfolk og bedre information til 

offentligheden;  

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/4 

Ændringsforslag  4 

Peter Jahr 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1228/2016 

Pavel Poc 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet bentazon 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 5a. er af den opfattelse, at en passende 

videnskabelig opfølgning på denne 

beslutning fra Kommissionens side er 

vigtig for tilliden til og mellem Den 

Europæiske Unions institutioner; 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/5 

Ændringsforslag  5 

Peter Jahr 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1228/2016 

Pavel Poc 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet bentazon 

Forslag til beslutning 

Betragtning R a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ra. der henviser til, at tilgængelighed af 

herbicider er vigtig for EU's landbrug og 

fødevaresikkerhed samt for 

værktøjskassen for europæiske 

landbrugere og gartnere; 

Or. en 



 

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

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

21.11.2016 B8-1228/6 

Ændringsforslag  6 

Peter Jahr 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1228/2016 

Pavel Poc 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet bentazon 

Forslag til beslutning 

Betragtning R b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Rb. der henviser til de indledende 

risikovurderinger, der er foretaget af den 

kompetente myndighed i den 

rapporterende medlemsstat – 

Nederlandene – og EFSA konkluderede, 

at aktivstoffet bentazon er sikkert, når det 

anvendes korrekt; 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/7 

Ændringsforslag  7 

Peter Jahr 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1228/2016 

Pavel Poc 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet bentazon 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. opfordrer Kommissionen til at prioritere 

at anmode om og vurdere eventuelle 

relevante manglende oplysninger, inden 

den træffer en afgørelse om godkendelse; 

4. opfordrer Kommissionen til at godkende 

bentazon frem til den 31. juli 2024, dvs. i 

7,5 år; 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/8 

Ændringsforslag  8 

Peter Jahr 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1228/2016 

Pavel Poc 

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

Fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet bentazon 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 2a. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at finansiere 

forskning og innovation inden for 

alternative bæredygtige og 

omkostningseffektive løsninger til 

skadedyrsbekæmpelsesmidler med henblik 

på at sikre et højt niveau for beskyttelse af 

menneskers og dyrs sundhed og miljøet; 

Or. en 

 

 


