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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

21.11.2016 B8-1228/2 

Τροπολογία  2 

Peter Jahr 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1228/2016 

Pavel Poc 

εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 

Ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας bentazone 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο 

εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής 

για την ανανέωση της έγκρισης της 

δραστικής ουσίας bentazone σύμφωνα με 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 

αγορά, και για την τροποποίηση του 

παραρτήματος του εκτελεστικού 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 (στο εξής 

«σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού») 

προβλέπει, βάσει επιστημονικής 

αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Αρχή για 

την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), την 

έγκριση της ουσίας bentazone μέχρι τις 31 

Ιανουαρίου 2032, δηλ. για το μεγαλύτερο 

δυνατό διάστημα· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο 

εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής 

για την ανανέωση της έγκρισης της 

δραστικής ουσίας bentazone σύμφωνα με 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 

αγορά, και για την τροποποίηση του 

παραρτήματος του εκτελεστικού 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 (στο εξής 

«σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού») 

προβλέπει, βάσει επιστημονικής 

αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Αρχή για 

την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), την 

έγκριση της ουσίας bentazone μέχρι τις 31 

Ιανουαρίου 2032, δηλ. για το μεγαλύτερο 

δυνατό διάστημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

θα ήταν προτιμότερο να περιοριστεί η 

έγκριση για το διάστημα μέχρι τις 31 

Ιουλίου 2024, δηλ. για 7,5 έτη·  

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

21.11.2016 B8-1228/3 

Τροπολογία  3 

Peter Jahr 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1228/2016 

Pavel Poc 

εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 

Ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας bentazone 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει τον 

εκτελεστικό κανονισμό της και να 

υποβάλει νέο σχέδιο στην επιτροπή· 

5. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει νέο 

σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού με στόχο 

την καλύτερη διαχείριση της βιώσιμης 

χρήσης των ζιζανιοκτόνων που περιέχουν 

bentazone· καλεί, ειδικότερα, την 

Επιτροπή να μην εγκρίνει χρήσεις του 

bentazone μέσα ή κοντά σε δημόσια 

πάρκα, δημόσιες παιδικές χαρές και 

δημόσιους κήπους· καλεί την Επιτροπή 

να συστήσει στα κράτη μέλη, ειδικότερα, 

να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν την 

πώληση της ουσίας bentazone σε μη 

επαγγελματίες χρήστες και να βελτιώσουν 

την κατάρτιση και την αδειοδότηση των 

επαγγελματιών χρηστών και να παρέχουν 

καλύτερη ενημέρωση στο κοινό·  

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/4 

Τροπολογία  4 

Peter Jahr 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1228/2016 

Pavel Poc 

εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 

Ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας bentazone 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. θεωρεί ότι είναι σημαντικό για την 

εμπιστοσύνη τόσο προς τα θεσμικά 

όργανα της ΕΕ όσο και μεταξύ αυτών, να 

υπάρξει κατάλληλη επιστημονική 

παρακολούθηση σχετικά με το παρόν 

ψήφισμα από την Επιτροπή· 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/5 

Τροπολογία  5 

Peter Jahr 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1228/2016 

Pavel Poc 

εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 

Ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας bentazone 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΗ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΙΗ α. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 

της διαθεσιμότητας των ζιζανιοκτόνων 

για τη γεωργία της ΕΕ, την επισιτιστική 

ασφάλεια της ΕΕ και την εργαλειοθήκη 

των ευρωπαίων γεωργών και 

καλλιεργητών· 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/6 

Τροπολογία  6 

Peter Jahr 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1228/2016 

Pavel Poc 

εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 

Ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας bentazone 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΗ β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 IΗ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχικές 

εκτιμήσεις κινδύνου που διεξήχθησαν 

από την αρμόδια αρχή του κράτους 

μέλους-εισηγητή -της Ολλανδίας- και την 

EFSA κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 

δραστική ουσία bentazone είναι ασφαλής 

όταν χρησιμοποιείται με τον κατάλληλο 

τρόπο· 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/7 

Τροπολογία  7 

Peter Jahr 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1228/2016 

Pavel Poc 

εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 

Ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας bentazone 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. καλεί την Επιτροπή να ζητεί και να 

αξιολογεί, κατά προτεραιότητα, 

οποιεσδήποτε πληροφορίες λείπουν, 

προτού λάβει απόφαση σχετικά με την 

έγκριση· 

4. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει την 

ουσία bentazone για το διάστημα μέχρι 

τις 31 Ιουλίου 2024, δηλ. για 7,5 έτη· 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/8 

Τροπολογία  8 

Peter Jahr 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1228/2016 

Pavel Poc 

εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 

Ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας bentazone 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να χρηματοδοτήσουν την έρευνα και 

την καινοτομία στον τομέα των 

εναλλακτικών βιώσιμων και οικονομικά 

αποδοτικών λύσεων για τα προϊόντα 

καταπολέμησης των επιβλαβών 

οργανισμών με στόχο να διασφαλιστεί ένα 

υψηλό επίπεδο προστασίας της 

ανθρώπινης υγείας, της υγείας των ζώων, 

και του περιβάλλοντος· 

Or. en 

 

 


