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Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. understreger, at man for at fremme 

udviklingen og brugen af nye 

lavrisikoplantebeskyttelsesmidler af 

biologisk oprindelse bør udforme 

evalueringen af deres effektivitet og risici 

samt deres evne til at opfylde landbrugets 

miljømæssige, sundhedsmæssige og 

økonomiske behov på en sådan måde, at 

den ikke er til hinder for, at de bliver 

udviklet og kommer ind på markedet; 

5. understreger, at man for at fremme 

udviklingen og brugen af nye 

lavrisikoplantebeskyttelsesmidler af 

biologisk oprindelse bør udforme 

evalueringen af deres effektivitet og risici 

samt deres evne til at opfylde landbrugets 

miljømæssige, sundhedsmæssige og 

økonomiske behov på en sådan måde, at 

den giver landbrugerne et passende 

niveau af plantebeskyttelse; 

Or. en 
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Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at fremskynde 

evaluering, godkendelse, registrering og 

overvågning af anvendelsen af 

lavrisikoplantebeskyttelsesmidler af 

biologisk oprindelse og samtidig bevare 

risikovurdering på et højt niveau; 

9. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at fremskynde 

evaluering, godkendelse, registrering og 

overvågning af anvendelsen af 

plantebeskyttelsesmidler, herunder 

lavrisikoplantebeskyttelsesmidler af 

biologisk oprindelse og samtidig bevare 

risikovurdering på et højt niveau; 

Or. en 
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Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. understreger, at det er nødvendigt at 

revidere forordning (EF) nr. 1107/2009 

med henblik på at fremme udvikling, 

godkendelse og markedsføring i EU af 

lavrisikopesticider af biologisk oprindelse; 
er bekymret over, at den nuværende 

godkendelsesprocedure for markedsføring 

af plantebeskyttelsesmidler ikke er optimal 

for lavrisikopesticider af biologisk 

oprindelse; påpeger, at den aktuelle 

registreringsprocedure for 

lavrisikobasisstoffer nogle gange reelt 

fungerer som en slags patent, idet den gør 

det vanskeligt at anvende et produkt, der er 

baseret på det samme stof, hvis dette stof 

ikke er registreret i en anden medlemsstat; 

14. understreger, at det er nødvendigt at 

revidere forordning (EF) nr. 1107/2009 

med henblik på at fremme udvikling, 

godkendelse og markedsføring i EU af 

pesticider, herunder lavrisikopesticider af 

biologisk oprindelse; er bekymret over, at 

den nuværende godkendelsesprocedure for 

markedsføring af plantebeskyttelsesmidler 

ikke er optimal for pesticider, herunder 

lavrisikopesticider af biologisk oprindelse; 

påpeger, at den aktuelle 

registreringsprocedure for 

lavrisikobasisstoffer nogle gange reelt 

fungerer som en slags patent, idet den gør 

det vanskeligt at anvende et produkt, der er 

baseret på det samme stof, hvis dette stof 

ikke er registreret i en anden medlemsstat; 

Or. en 

 

 


