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BG Единство в многообразието BG 

13.2.2017 B8-0140/3 

Изменение  3 

Джули Гърлинг 

от името на групата ECR 

 

Предложение за резолюция B8-0140/2017 

Херберт Дорфман, Павел Поц, Джули Гърлинг, Фредерик Рийс, Лин Бойлан, Барт 

Стас, Елеонора Еви, Мирей Д'Орнано 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Биологични пестициди с нисък риск 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. подчертава, че за да се насърчи 

разработването и използването на нови 

биологични продукти за растителна 

защита с нисък риск, оценката на 

ефикасността и на рисковете от тях, 

както и на способността им да отговорят 

на екологичните, здравните и 

икономическите потребности на 

земеделието следва да бъде съставена 

по начин, който да не възпрепятства 

тяхното развитие и навлизане на 
пазара; 

5. подчертава, че за да се насърчи 

разработването и използването на нови 

биологични продукти за растителна 

защита с нисък риск, оценката на 

ефикасността и на рисковете от тях, 

както и на способността им да отговорят 

на екологичните, здравните и 

икономическите потребности на 

земеделието следва да бъде съставена 

по начин, който да предоставя на 

земеделските стопани подходящо 

равнище на растителна защита; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0140/4 

Изменение  4 

Джули Гърлинг 

от името на групата ECR 

 

Предложение за резолюция B8-0140/2017 

Херберт Дорфман, Павел Поц, Джули Гърлинг, Фредерик Рийс, Лин Бойлан, Барт 

Стас, Елеонора Еви, Мирей Д'Орнано 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Биологични пестициди с нисък риск 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. призовава Комисията и държавите 

членки да ускорят оценката, 

разрешаването, регистрацията и 

мониторинга на използването на 

биологични продукти за растителна 

защита с нисък риск, като 

същевременно оценката на риска се 

запази на високо равнище; 

9. призовава Комисията и държавите 

членки да ускорят оценката, 

разрешаването, регистрацията и 

мониторинга на използването на 

продукти за растителна защита, 

включително биологични продукти за 

растителна защита с нисък риск, като 

същевременно оценката на риска се 

запази на високо равнище; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0140/5 

Изменение  5 

Джули Гърлинг 

от името на групата ECR 

 

Предложение за резолюция B8-0140/2017 

Херберт Дорфман, Павел Поц, Джули Гърлинг, Фредерик Рийс, Лин Бойлан, Барт 

Стас, Елеонора Еви, Мирей Д'Орнано 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Биологични пестициди с нисък риск 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. подчертава, че е необходимо 

Регламент (ЕО) № 1107/2009 да се 

преразгледа, за да се насърчи 

развитието, разрешаването и пускането 

на пазара на ЕС на биологични 

пестициди с нисък риск; изразява 

загриженост, че настоящият процес на 

даване на разрешение за пускане на 

пазара на продукти за растителна 

защита е под оптималното равнище по 

отношение на биологичните пестициди 

с нисък риск; отбелязва, че настоящият 

процес на регистрация на основните 

вещества с нисък риск понякога на 

практика действа като вид патент, ката 

по този начин се затруднява 

използването на продукт на базата на 

същото вещество, което не е 

регистрирано в друга държава членка; 

14. подчертава, че е необходимо 

Регламент (ЕО) № 1107/2009 да се 

преразгледа, за да се насърчи 

развитието, разрешаването и пускането 

на пазара на ЕС на пестициди, 

включително биологични пестициди с 

нисък риск; изразява загриженост, че 

настоящият процес на даване на 

разрешение за пускане на пазара на 

продукти за растителна защита е под 

оптималното равнище по отношение на 

пестицидите, включително 
биологичните пестициди с нисък риск; 

отбелязва, че настоящият процес на 

регистрация на основните вещества с 

нисък риск понякога на практика 

действа като вид патент, ката по този 

начин се затруднява използването на 

продукт на базата на същото вещество, 

което не е регистрирано в друга 

държава членка; 

Or. en 

 

 


