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21.11.2016 B8-1228/2 

Ändringsförslag  2 

Peter Jahr 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1228/2016 

Pavel Poc 

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet bentazon 

Förslag till resolution 

Skäl E 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

E. I utkastet till kommissionens 

genomförandeförordning om förnyelse av 

godkännandet av det verksamma ämnet 

bentazon i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1107/2009 om utsläppande av 

växtskyddsmedel på marknaden, och om 

ändring av bilagan till kommissionens 

genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 

(nedan kallat utkastet till 

genomförandeförordning) föreskrivs det, 

utgående från en vetenskaplig bedömning 

som gjorts av Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet (Efsa), att 

godkännandet av bentazon ska förlängas 

till och med den 31 januari 2032, alltså så 

länge som det bara går. 

E. I utkastet till kommissionens 

genomförandeförordning om förnyelse av 

godkännandet av det verksamma ämnet 

bentazon i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1107/2009 om utsläppande av 

växtskyddsmedel på marknaden, och om 

ändring av bilagan till kommissionens 

genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 

(nedan kallat utkastet till 

genomförandeförordning) föreskrivs det, 

utgående från en vetenskaplig bedömning 

som gjorts av Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet (Efsa), att 

godkännandet av bentazon ska förlängas 

till och med den 31 januari 2032, alltså så 

länge som det bara går. Det vore mera på 

sin plats att begränsa godkännandet så att 

det gällde till och med den 31 juli 2024, 

alltså i 7,5 år.  

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/3 

Ändringsförslag  3 

Peter Jahr 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1228/2016 

Pavel Poc 

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet bentazon 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att dra tillbaka sitt utkast 

till genomförandeförordning och att lägga 

fram ett nytt utkast för utskottet. 

5. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att lägga fram ett nytt 

utkast till genomförandeförordning för att 

bättre åtgärda frågan om hållbar 

användning av herbicider som innehåller 

bentazon. Parlamentet uppmanar framför 

allt kommissionen att inte godkänna att 

bentazon någonsin används i eller nära 

offentliga parker, offentliga lekplatser och 

offentliga trädgårdar. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att 

rekommendera för medlemsstaterna att de 

framför allt ska begränsa eller förbjuda 

försäljning av bentazon till icke-

yrkesmässiga användare och att utveckla 

utbildning och användargodkännande för 

yrkespersoner och bättre information till 

allmänheten. 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/4 

Ändringsförslag  4 

Peter Jahr 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1228/2016 

Pavel Poc 

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet bentazon 

Förslag till resolution 

Punkt 5a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5a. Europaparlamentet anser att det är 

viktigt med en lämplig vetenskaplig 

uppföljning av denna resolution från 

kommissionens sida, med tanke på 

förtroendet för och mellan Europeiska 

unionens institutioner. 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/5 

Ändringsförslag  5 

Peter Jahr 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1228/2016 

Pavel Poc 

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet bentazon 

Förslag till resolution 

Skäl Ra (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ra. Det är viktigt för jordbruket och 

livsmedelstryggheten i EU, liksom också 

för de europeiska jordbrukarnas och 

trädgårdsodlarnas verktygsuppsättning, 

att det finns herbicider att tillgå.  

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/6 

Ändringsförslag  6 

Peter Jahr 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1228/2016 

Pavel Poc 

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet bentazon 

Förslag till resolution 

Skäl Rb (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Rb. Vid den ursprungliga 

riskbedömningen som gjordes av den 

behöriga myndigheten i den 

rapporterande medlemsstaten 

(Nederländerna) och av Efsa, drogs den 

slutsatsen, att det verksamma ämnet 

bentazon är säkert om det används på 

lämpligt sätt. 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/7 

Ändringsförslag  7 

Peter Jahr 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1228/2016 

Pavel Poc 

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet bentazon 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att prioritera inbegärandet 

och bedömningen av eventuella relevanta 

uppgifter som saknas, innan den fattar ett 

beslut om godkännande. 

4. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att godkänna bentazon till 

och med den 31 juli 2024, alltså för en tid 

av 7,5 år. 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1228/8 

Ändringsförslag  8 

Peter Jahr 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1228/2016 

Pavel Poc 

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet bentazon 

Förslag till resolution 

Punkt 2a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 2a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

finansiera forskning och innovation kring 

alternativa, hållbara och 

kostnadseffektiva lösningar för produkter 

för bekämpning av skadedjur, för att 

säkerställa en hög nivå av skydd för 

människors och djurs hälsa och för 

miljön. 

Or. en 

 

 


