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21.11.2016 B8-1228/2 

Poprawka  2 

Peter Jahr 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-1228/2016 

Pavel Poc 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Odnowienie zatwierdzenia substancji czynnej bentazon 

Projekt rezolucji 

Motyw E 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, że projekt 

rozporządzenia wykonawczego Komisji w 

sprawie odnowienia zatwierdzenia 

substancji czynnej bentazon, zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 

dotyczącym wprowadzania do obrotu 

środków ochrony roślin, oraz w sprawie 

zmiany załącznika do rozporządzenia 

wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 

(zwany dalej „projektem rozporządzenia 

wykonawczego”) przewiduje – na 

podstawie oceny naukowej 

przeprowadzonej przez Europejski Urząd 

ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) – 

zatwierdzenie bentazonu do dnia 31 

stycznia 2032 r., tj. na najdłuższy możliwy 

okres; 

E. mając na uwadze, że projekt 

rozporządzenia wykonawczego Komisji w 

sprawie odnowienia zatwierdzenia 

substancji czynnej bentazon, zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 

dotyczącym wprowadzania do obrotu 

środków ochrony roślin, oraz w sprawie 

zmiany załącznika do rozporządzenia 

wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 

(zwany dalej „projektem rozporządzenia 

wykonawczego”) przewiduje – na 

podstawie oceny naukowej 

przeprowadzonej przez Europejski Urząd 

ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) – 

zatwierdzenie bentazonu do dnia 31 

stycznia 2032 r., tj. na najdłuższy możliwy 

okres; mając na uwadze, że właściwsze 

byłoby ograniczenie okresu 

obowiązywania zezwolenia do dnia 31 

lipca 2024 r., tj. do 7,5 roku;  

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/3 

Poprawka  3 

Peter Jahr 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-1228/2016 

Pavel Poc 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Odnowienie zatwierdzenia substancji czynnej bentazon 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. wzywa Komisję do wycofania projektu 

rozporządzenia wykonawczego oraz do 

przedłożenia komitetowi nowego projektu; 

5. wzywa Komisję do przedłożenia 

nowego projektu rozporządzenia 

wykonawczego w celu lepszego 

uregulowania zrównoważonego 

stosowania herbicydów zawierających 

bentazon; apeluje w szczególności do 

Komisji o niezatwierdzanie jakiegokolwiek 

zastosowania bentazonu na terenie 

parków publicznych, publicznych placów 

zabaw i ogrodów publicznych lub w ich 

pobliżu; apeluje do Komisji, aby zaleciła 

państwom członkowskim w szczególności 

ograniczenie lub zakazanie sprzedaży 

bentazonu użytkownikom 

nieprofesjonalnym oraz aby opracowała 

szkolenia i zezwolenia dla użytkowników 

profesjonalnych oraz dokładniejsze 

informacje dla ogółu społeczeństwa;  

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/4 

Poprawka  4 

Peter Jahr 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-1228/2016 

Pavel Poc 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Odnowienie zatwierdzenia substancji czynnej bentazon 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5a. uważa, że odpowiednie naukowe 

działania następcze Komisji związane z 

niniejszą rezolucją są ważne dla 

budowania zaufania do instytucji UE i 

pomiędzy nimi; 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/5 

Poprawka  5 

Peter Jahr 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-1228/2016 

Pavel Poc 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Odnowienie zatwierdzenia substancji czynnej bentazon 

Projekt rezolucji 

Motyw R a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ra. uwzględniając znaczenie, jakie 

dostępność herbicydów ma dla rolnictwa 

UE, bezpieczeństwa żywnościowego UE i 

zestawu środków, jakimi dysponują 

europejscy rolnicy i sadownicy; 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/6 

Poprawka  6 

Peter Jahr 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-1228/2016 

Pavel Poc 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Odnowienie zatwierdzenia substancji czynnej bentazon 

Projekt rezolucji 

Motyw R b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Rb. mając na uwadze, że we wstępnych 

ocenach ryzyka przeprowadzonych przez 

właściwy urząd państwa członkowskiego 

sprawozdawcy – Holandii – i przez EFSA 

stwierdzono, iż substancja czynna 

bentazon jest bezpieczna, gdy jest 

odpowiednio stosowana; 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/7 

Poprawka  7 

Peter Jahr 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-1228/2016 

Pavel Poc 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Odnowienie zatwierdzenia substancji czynnej bentazon 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. wzywa Komisję, aby przed podjęciem 

decyzji w sprawie zatwierdzenia w 

pierwszej kolejności zażądała wszelkich 

istotnych brakujących informacji i oceniła 

je; 

4. wzywa Komisję, aby zatwierdziła 

bentazon do dnia 31 lipca 2024 r., tj. na 

7,5 roku; 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/8 

Poprawka  8 

Peter Jahr 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-1228/2016 

Pavel Poc 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności 

Odnowienie zatwierdzenia substancji czynnej bentazon 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2a. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie, by finansowały badania i 

innowacje w dziedzinie alternatywnych, 

zrównoważonych i oszczędnych rozwiązań 

w zakresie środków ochrony roślin z 

myślą o zapewnieniu wysokiego poziomu 

ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz 

środowiska; 

Or. en 

 

 


