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21.11.2016 B8-1228/2 

Predlog spremembe  2 

Peter Jahr 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-1228/2016 

Pavel Poc 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Obnovitev odobritve aktivne snovi bentazon 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

E. ker osnutek izvedbene uredbe Komisije 

o obnovitvi odobritve aktivne snovi 

bentazon v skladu z Uredbo (ES) št. 

1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta 

o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v 

promet ter o spremembi Priloge k 

Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 

540/2011 (v nadaljnjem besedilu: osnutek 

izvedbene uredbe) na podlagi znanstvene 

ocene, ki jo je izvedla Evropska agencija 

za varnost hrane, določa odobritev 

betazona do 31. januarja 2032, kar je 

najdaljše možno obdobje; 

E. ker osnutek izvedbene uredbe Komisije 

o obnovitvi odobritve aktivne snovi 

bentazon v skladu z Uredbo (ES) št. 

1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta 

o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v 

promet ter o spremembi Priloge k 

Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 

540/2011 (v nadaljnjem besedilu: osnutek 

izvedbene uredbe) na podlagi znanstvene 

ocene, ki jo je izvedla Evropska agencija 

za varnost hrane, določa odobritev 

betazona do 31. januarja 2032, kar je 

najdaljše možno obdobje; ker bi bilo 

primerneje dovoljenje omejiti do 31. julija 

2024, torej za sedem let in pol;  

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/3 

Predlog spremembe  3 

Peter Jahr 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-1228/2016 

Pavel Poc 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Obnovitev odobritve aktivne snovi bentazon 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poziva Komisijo, naj umakne svoj 

osnutek izvedbene uredbe in odboru 

predloži novega; 

5. poziva Komisijo, naj predloži nov 

osnutek izvedbene uredbe, v katerem se bo 

trajnostna raba herbicidov, ki vsebujejo 

bentazon, bolje obravnavala; poziva 

Komisijo, naj zlasti ne odobri uporabe 

bentazona v bližini javnih parkov, javnih 

igrišč in javnih vrtov; poziva Komisijo, naj 

državam članicam priporoči, da zlasti 

omejijo ali prepovejo prodajo bentazona 

nepoklicnim uporabnikom ter razvijejo 

usposabljanje in odobritev za poklicne 

uporabnike in boljše obveščanje javnosti;  

Or. en 



 

AM\1110360SL.docx  PE593.657v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

21.11.2016 B8-1228/4 

Predlog spremembe  4 

Peter Jahr 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-1228/2016 

Pavel Poc 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Obnovitev odobritve aktivne snovi bentazon 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 5a. meni, da je pomembno, da Komisija 

na podlagi te resolucije sprejme ustrezne 

znanstvene ukrepe, če želi doseči zaupanje 

v institucije EU in med njimi; 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/5 

Predlog spremembe  5 

Peter Jahr 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-1228/2016 

Pavel Poc 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Obnovitev odobritve aktivne snovi bentazon 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava R a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ra. ker je razpolaganje s herbicidi 

pomembno za kmetijstvo EU, prehransko 

varnost EU in sklop orodij, ki jih imajo na 

voljo evropski kmeti in vrtnarji; 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/6 

Predlog spremembe  6 

Peter Jahr 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-1228/2016 

Pavel Poc 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Obnovitev odobritve aktivne snovi bentazon 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava R b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Rb. ker so pristojni organi države članice 

poročevalke - Nizozemske - in EFSA v 

okviru izvedenih prvotnih ocen tveganj 

prišli do zaključka, da je aktivna snov 

bentazon varna ob ustrezni uporabi; 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/7 

Predlog spremembe  7 

Peter Jahr 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-1228/2016 

Pavel Poc 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Obnovitev odobritve aktivne snovi bentazon 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poziva Komisijo, naj najprej zaprosi za 

morebitne pomembne manjkajoče podatke 

in jih oceni ter šele nato sprejme sklep o 

odobritvi; 

4. poziva Komisijo, naj dovoli uporabo 

bentazona do 31. julija 2024, torej za 

sedem let in pol; 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/8 

Predlog spremembe  8 

Peter Jahr 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-1228/2016 

Pavel Poc 

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Obnovitev odobritve aktivne snovi bentazon 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 2a. poziva Komisijo in države članice, naj 

financirajo raziskave in inovacije na 

področju alternativnih trajnostnih in 

stroškovno učinkovitih rešitev za 

proizvode za zatiranje škodljivcev, da bi 

zagotovile visoko raven varovanja zdravja 

ljudi in živali ter okolja; 

Or. en 

 

 


