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13.2.2017 B8-0140/3 

Pozměňovací návrh  3 

Julie Girling 

za skupinu ECR 

 

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 

Pesticidy biologického původu představujících nízké riziko 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. zdůrazňuje, že v zájmu vývoje 

a používání nových přípravků na ochranu 

rostlin biologického původu 

představujících nízké riziko by mělo být 

posuzování jejich účinnosti a jejich rizik, 

jakož i jejich schopnosti vyhovět potřebám 

zemědělství v environmentální, zdravotní 

a hospodářské oblasti koncipováno tak, aby 

nebránilo jejich vývoji a uvádění na trh; 

5. zdůrazňuje, že v zájmu vývoje 

a používání nových přípravků na ochranu 

rostlin biologického původu 

představujících nízké riziko by mělo být 

posuzování jejich účinnosti a jejich rizik, 

jakož i jejich schopnosti vyhovět potřebám 

zemědělství v environmentální, zdravotní 

a hospodářské oblasti koncipováno tak, aby 

poskytovalo zemědělcům náležitou úroveň 

ochrany rostlin; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0140/4 

Pozměňovací návrh  4 

Julie Girling 

za skupinu ECR 

 

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 

Pesticidy biologického původu představujících nízké riziko 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. žádá Komisi a členské státy, aby 

urychlily vývoj, povolování, registraci 

a sledování používání přípravků na 

ochranu rostlin biologického původu 

představujících nízké riziko a zároveň 

zachovaly vysokou úroveň posuzování 

rizik; 

9. žádá Komisi a členské státy, aby 

urychlily vývoj, povolování, registraci 

a sledování používání přípravků na 

ochranu rostlin, včetně přípravků na 

ochranu rostlin biologického původu 

představujících nízké riziko, a zároveň 

zachovaly vysokou úroveň posuzování 

rizik; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0140/5 

Pozměňovací návrh  5 

Julie Girling 

za skupinu ECR 

 

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 

 Pesticidy biologického původu představujících nízké riziko 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. zdůrazňuje, že je nutné provést revizi 

nařízení (ES) č. 1107/2009 s cílem 

podpořit vývoj a povolování pesticidů 

biologického původu představujících nízké 

riziko a jejich uvádění na trh EU; vyjadřuje 

znepokojení nad tím, že stávající 

povolovací řízení před uvedením přípravků 

na ochranu rostlin na trh není pro pesticidy 

biologického původu představující nízké 

riziko optimální; zdůrazňuje, že stávající 

proces registrace základních látek 

představujících nízké riziko někdy v praxi 

působí jako určitý druh patentu, což ztěžuje 

používání produktů založených na téže 

látce, která však není registrována v jiném 

členském státě; 

14. zdůrazňuje, že je nutné provést revizi 

nařízení (ES) č. 1107/2009 s cílem 

podpořit vývoj a povolování pesticidů, 

včetně pesticidů biologického původu 

představujících nízké riziko, a jejich 

uvádění na trh EU; vyjadřuje znepokojení 

nad tím, že stávající povolovací řízení před 

uvedením přípravků na ochranu rostlin na 

trh není pro pesticidy, včetně pesticidů 

biologického původu představující nízké 

riziko, optimální; zdůrazňuje, že stávající 

proces registrace základních látek 

představujících nízké riziko někdy v praxi 

působí jako určitý druh patentu, což ztěžuje 

používání produktů založených na téže 

látce, která však není registrována v jiném 

členském státě; 

Or. en 

 

 


