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Amendamentul  2 

Peter Jahr 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-1228/2016 

Pavel Poc 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Reînnoirea aprobării substanței active bentazon 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât proiectul de Regulament de 

punere în aplicare al Comisiei de reînnoire 

a aprobării substanței active bentazon, în 

conformitate cu Regulamentul (CE) 

nr. 1107/2009 al Parlamentului European și 

al Consiliului privind introducerea pe piață 

a produselor fitosanitare, și de modificare a 

anexei la Regulamentul de punere în 

aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei 

(denumit în continuare „proiectul de 

regulament de punere în aplicare”) 

prevede, pe baza unei evaluări științifice 

efectuate de Autoritatea Europeană pentru 

Siguranța Alimentară (EFSA), autorizarea 

substanței active bentazon până la 31 

ianuarie 2032, adică pentru cea mai lungă 

perioadă posibilă; 

E. întrucât proiectul de Regulament de 

punere în aplicare al Comisiei de reînnoire 

a aprobării substanței active bentazon, în 

conformitate cu Regulamentul (CE) 

nr. 1107/2009 al Parlamentului European și 

al Consiliului privind introducerea pe piață 

a produselor fitosanitare, și de modificare a 

anexei la Regulamentul de punere în 

aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei 

(denumit în continuare „proiectul de 

regulament de punere în aplicare”) 

prevede, pe baza unei evaluări științifice 

efectuate de Autoritatea Europeană pentru 

Siguranța Alimentară (EFSA), autorizarea 

substanței active bentazon până la 31 

ianuarie 2032, adică pentru cea mai lungă 

perioadă posibilă; întrucât ar fi mai 

adecvată limitarea autorizației până la 31 

iulie 2024, adică la 7,5 ani;  

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/3 

Amendamentul  3 

Peter Jahr 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-1228/2016 

Pavel Poc 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Reînnoirea aprobării substanței active bentazon 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. invită Comisia să își retragă proiectul 

de regulament de punere în aplicare și să 

prezinte comisiei un nou proiect; 

5. solicită Comisiei să prezinte un nou 

proiect de regulament de punere în aplicare 

pentru a aborda mai bine utilizarea 

durabilă a erbicidelor care conțin 

bentazon; solicită Comisiei, în special, să 

nu aprobe nicio utilizare a bentazonului 

în parcurile publice, pe terenurile de 

joacă și în grădinile publice sau în 

apropierea lor; invită Comisia să 

recomande ca, în special, statele membre 

să limiteze sau să interzică vânzarea de 

bentazon pentru utilizatorii 

neprofesioniști și să promoveze formarea 

și autorizarea utilizatorilor pentru 

profesioniști, precum și o mai bună 

informare a cetățenilor;  

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/4 

Amendamentul  4 

Peter Jahr 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-1228/2016 

Pavel Poc 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Reînnoirea aprobării substanței active bentazon 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 5a. consideră că, pentru a garanta 

încrederea în și între instituțiile Uniunii 

Europene, este important ca Comisia să 

dea curs în mod adecvat din punct de 

vedere științific acestei rezoluții; 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/5 

Amendamentul  5 

Peter Jahr 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-1228/2016 

Pavel Poc 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Reînnoirea aprobării substanței active bentazon 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ra (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ra. întrucât disponibilitatea erbicidelor 

este importantă pentru agricultura UE, 

securitatea alimentară a UE și setul de 

instrumente al agricultorilor și al 

horticultorilor europeni; 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/6 

Amendamentul  6 

Peter Jahr 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-1228/2016 

Pavel Poc 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Reînnoirea aprobării substanței active bentazon 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Rb (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Rb. întrucât evaluarea inițială a riscurilor 

efectuată de către autoritatea competentă 

a statului membru raportor, Țările de Jos, 

și EFSA a ajuns la concluzia că substanța 

activă bentazon este sigură atunci când 

este utilizată în mod adecvat; 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/7 

Amendamentul  7 

Peter Jahr 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-1228/2016 

Pavel Poc 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Reînnoirea aprobării substanței active bentazon 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. invită Comisia să acorde prioritate 

solicitării și evaluării oricăror informații 

relevante care lipsesc înainte de a lua o 

decizie cu privire la aprobare; 

4. invită Comisia să autorizeze bentazonul 

până la 31 iulie 2024, adică pentru 7,5 

ani; 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/8 

Amendamentul  8 

Peter Jahr 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-1228/2016 

Pavel Poc 

în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Reînnoirea aprobării substanței active bentazon 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 2a. invită Comisia și statele membre să 

finanțeze cercetarea și inovarea în 

domeniul soluțiilor alternative durabile și 

rentabile pentru produsele de combatere a 

dăunătorilor cu scopul de a garanta un 

nivel ridicat de protecție a sănătății 

umane și animale și a mediului; 

Or. en 

 

 


