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13.2.2017 B8-0140/3 

Módosítás  3 

Julie Girling 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0140/2017 

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

Eleonora Evi, Mireille D’Ornano 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

az alacsony kockázatú biológiai peszticidekről 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. hangsúlyozza, hogy az új, alacsony 

kockázatú biológiai növényvédő szerek 

kifejlesztésének és használatának 

elősegítésére a hatékonyságuk és 

kockázataik, valamint a mezőgazdaság 

környezeti, egészségügyi és gazdasági 

szükségleteinek való megfelelésük 

vizsgálatát úgy kell kialakítani, hogy az ne 

akadályozza kifejlesztésüket és piacra 

lépésüket; 

5. hangsúlyozza, hogy az új, alacsony 

kockázatú biológiai növényvédő szerek 

kifejlesztésének és használatának 

elősegítésére a hatékonyságuk és 

kockázataik, valamint a mezőgazdaság 

környezeti, egészségügyi és gazdasági 

szükségleteinek való megfelelésük 

vizsgálatát úgy kell kialakítani, hogy 

megfelelő szintű növényvédelmet nyújtson 

a termelőknek; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0140/4 

Módosítás  4 

Julie Girling 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0140/2017 

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

Eleonora Evi, Mireille D’Ornano 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

az alacsony kockázatú biológiai peszticidekről 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy a kockázatértékelés magas szintjének 

fenntartása mellett gyorsítsák fel az 

alacsony kockázatú biológiai növényvédő 

szerek használatának értékelését, 

engedélyezését, regisztrációját és nyomon 

követését; 

9. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy a kockázatértékelés magas szintjének 

fenntartása mellett gyorsítsák fel a 

növényvédő szerek, többek között az 

alacsony kockázatú biológiai növényvédő 

szerek használatának értékelését, 

engedélyezését, regisztrációját és nyomon 

követését; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0140/5 

Módosítás  5 

Julie Girling 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0140/2017 

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

Eleonora Evi, Mireille D’Ornano 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

az alacsony kockázatú biológiai peszticidekről 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

14 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

14. hangsúlyozza, hogy felül kell vizsgálni 

az 1107/2009/EK rendeletet az alacsony 

kockázatú biológiai peszticidek 

kifejlesztésének, engedélyezésének és 

uniós piacra lépésének elősegítése 

érdekében; aggódik amiatt, hogy a 

növényvédő szerek forgalomba hozatalára 

vonatkozó jelenlegi engedélyezési eljárás 

az alacsony kockázatú biológiai 

peszticidek esetében elmarad az 

optimálistól; rámutat, hogy az alapvető 

alacsony kockázatú anyagokra vonatkozó 

jelenlegi regisztrációs eljárás a 

gyakorlatban olykor egyfajta 

szabadalomként működik, megnehezítve 

azon termékek felhasználását, amelyek 

előállításának alapjául ugyanazon, egy 

másik tagállamban nem regisztrált anyag 

szolgált; 

14. hangsúlyozza, hogy felül kell vizsgálni 

az 1107/2009/EK rendeletet a peszticidek, 

többek között az alacsony kockázatú 

biológiai peszticidek kifejlesztésének, 

engedélyezésének és uniós piacra 

lépésének elősegítése érdekében; aggódik 

amiatt, hogy a növényvédő szerek 

forgalomba hozatalára vonatkozó jelenlegi 

engedélyezési eljárás a peszticidek, többek 

között az alacsony kockázatú biológiai 

peszticidek esetében elmarad az 

optimálistól; rámutat, hogy az alapvető 

alacsony kockázatú anyagokra vonatkozó 

jelenlegi regisztrációs eljárás a 

gyakorlatban olykor egyfajta 

szabadalomként működik, megnehezítve 

azon termékek felhasználását, amelyek 

előállításának alapjául ugyanazon, egy 

másik tagállamban nem regisztrált anyag 

szolgált; 

Or. en 

 

 


