
 

AM\1117308CS.docx  PE598.464v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

13.2.2017 B8-0140/6 

Pozměňovací návrh  6 

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0140/2017 

Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, 

Eleonora Evi, Mireille D’Ornano 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

o biologických pesticidech představujících nízké riziko 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění O 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

O. vzhledem k tomu, že v současnosti je 

v Unii schváleno pouze sedm účinných 

látek představujících nízké riziko, přičemž 

u šesti z nich se jedná o účinné látky 

biologického původu; vzhledem k tomu, že 

Komise ve svém programu obnovy uvádí 

jako prioritu posouzení předpokládaných 

účinných látek představujících nízké 

riziko; 

O. vzhledem k tomu, že v současnosti je 

v Unii schváleno pouze sedm účinných 

látek představujících nízké riziko, přičemž 

u šesti z nich se jedná o účinné látky 

biologického původu; vzhledem k tomu, že 

počet biologických pesticidů 

představujících nízké riziko, které povolila 

Evropská unie, je tedy výrazně 

nedostatečný; vzhledem k tomu, že 

Komise ve svém programu obnovy uvádí 

jako prioritu posouzení předpokládaných 

účinných látek představujících nízké 

riziko; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0140/7 

Pozměňovací návrh  7 

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0140/2017 

Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, 

Eleonora Evi, Mireille D’Ornano 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

o biologických pesticidech představujících nízké riziko 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění O a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Oa. vzhledem k tomu, že jsou olivové háje 

zasaženy bakterií Xylella fastidiosa a 

vinice mykózou, jako je například 

peronospora (plíseň révy vinné), avšak 

proti těmto nákazám by podle 

laboratorních výsledků, které mají být 

zveřejněny a které se týkají nových 

ochranných technik založených na 

enzymech, bylo možné bojovat pomocí 

tohoto nového nástroje, který je při 

potírání této patologie šetrný k životnímu 

prostředí a minimálně invazivní; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0140/8 

Pozměňovací návrh  8 

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0140/2017 

Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, 

Eleonora Evi, Mireille D’Ornano 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

o biologických pesticidech představujících nízké riziko 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění P a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Pa. vzhledem k tomu, že by se měla 

pravidelně aktualizovat srovnání 

účinnosti chemických a biologických 

pesticidů, aby se tak zohlednila rostoucí 

resistence vůči široce používaným 

chemickým pesticidům; vzhledem k tomu, 

že aby byla využitelná, musí tato srovnání 

posuzovat účinnost chemických pesticidů 

nebezpečných pro zdraví lidí a životní 

prostředí; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0140/9 

Pozměňovací návrh  9 

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0140/2017 

Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, 

Eleonora Evi, Mireille D’Ornano 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

o biologických pesticidech představujících nízké riziko 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění P b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Pb. vzhledem k tomu, že určité pesticidy, 

které se vyrábějí ze silic používaných při 

vaření, je zakázáno pěstovat, což 

prokazuje, že stávající předpisy postrádají 

logiku; 

Or. en 



 

AM\1117308CS.docx  PE598.464v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

13.2.2017 B8-0140/10 

Pozměňovací návrh  10 

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0140/2017 

Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, 

Eleonora Evi, Mireille D’Ornano 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

o biologických pesticidech představujících nízké riziko 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění P c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Pc. vzhledem k tomu, že společnosti 

zaměřené na vývoj biologických pesticidů 

představujících nízké riziko jsou často 

začínajícími podniky, pro něž je 

načasování vstupu na trh a povolení k 

němu klíčovou otázkou; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0140/11 

Pozměňovací návrh  11 

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0140/2017 

Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, 

Eleonora Evi, Mireille D’Ornano 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

o biologických pesticidech představujících nízké riziko 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že je zapotřebí posílit 

dostupnost souboru nástrojů ochrany proti 

škůdcům pro ekologické zemědělství, který 

je v souladu jak s požadavky na ekologické 

zemědělství, tak s požadavky na účinné 

využívání zdrojů; 

3. zdůrazňuje, že je zapotřebí posílit 

dostupnost souboru nástrojů ochrany proti 

škůdcům pro ekologické zemědělství, který 

je v souladu jak s požadavky na ekologické 

zemědělství, tak s požadavky na účinné 

využívání zdrojů; zdůrazňuje, že vzhledem 

k tomu, že stále probíhá diskuze o 

zavedení určitého procenta chemických 

pesticidů v rámci ekologického 

zemědělství, jeví se vývoj biologických 

pesticidů jako nejlepší obrana proti takové 

tendenci, která by odvětví ekologické 

produkce připravila o integritu výrobků a 

hygienickou kvalitu, a v důsledku toho o 

důvěru spotřebitelů; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0140/12 

Pozměňovací návrh  12 

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0140/2017 

Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, 

Eleonora Evi, Mireille D’Ornano 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

o biologických pesticidech představujících nízké riziko 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. žádá bezodkladné přijetí návrhu 

nařízení, kterým se mění nařízení (ES) 

č. 1107/2009, pokud jde o kritéria pro 

schvalování účinných látek 

představujících nízké riziko, který Komise 

předložila Stálému výboru pro rostliny, 

zvířata, potraviny a krmiva; vyzývá 

Komisi, aby tato kritéria průběžně 

aktualizovala v souladu s nejnovějšími 

vědeckými poznatky; 

vypouští se 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0140/13 

Pozměňovací návrh  13 

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0140/2017 

Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, 

Eleonora Evi, Mireille D’Ornano 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

o biologických pesticidech představujících nízké riziko 

Návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. zdůrazňuje, že je zapotřebí usnadnit 

postupy pro udělování registrací v případě 

biologických pesticidů představujících 

nízké riziko a určených k rozsáhlému 

použití v evropském zemědělství, a to 

například v oblasti pěstování olivovníků 

nebo vinařství; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0140/14 

Pozměňovací návrh  14 

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0140/2017 

Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, 

Eleonora Evi, Mireille D’Ornano 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

o biologických pesticidech představujících nízké riziko 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. vyzývá Komisi, aby znovu zjistila, jaké 

látky představující nízké riziko jsou již na 

trhu dostupné; 

vypouští se 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0140/15 

Pozměňovací návrh  15 

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0140/2017 

Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, 

Eleonora Evi, Mireille D’Ornano 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

o biologických pesticidech představujících nízké riziko 

Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. požaduje, aby vydání rozhodnutí o 

registraci biologických pesticidů 

představujících nízké riziko na základě 

odborného posouzení jejich použití 

provedeného vnitrostátními orgány 

spadalo do pravomoci členských států; 

Or. en 

 

 


