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Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Nedidelės rizikos biologinės kilmės pesticidai 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

5. pabrėžia, kad, siekiant skatinti kurti ir 

naudoti naujus nedidelės rizikos biologinės 

kilmės augalų apsaugos produktus, jų 

veiksmingumo ir keliamo pavojaus, taip 

pat jų pajėgumo patenkinti su aplinka, 

sveikata ir ekonomika susijusius žemės 

ūkio poreikius vertinimas turėtų būti 

parengtas taip, kad netrukdytų jų kūrimui 

ir patekimui į rinką; 

5. pabrėžia, kad, siekiant skatinti kurti ir 

naudoti naujus nedidelės rizikos biologinės 

kilmės augalų apsaugos produktus, jų 

veiksmingumo ir keliamo pavojaus, taip 

pat jų pajėgumo patenkinti su aplinka, 

sveikata ir ekonomika susijusius žemės 

ūkio poreikius vertinimas turėtų būti 

parengtas taip, kad ūkininkams būtų 

užtikrintas tinkamas augalų apsaugos 

lygis; 

Or. en 
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9 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

9. ragina Komisiją ir valstybes nares 

paspartinti nedidelės rizikos biologinės 

kilmės augalų apsaugos produktų 

naudojimo vertinimą, autorizavimą, 

registravimą ir stebėseną, išlaikant rizikos 

vertinimą aukštam lygyje; 

9. ragina Komisiją ir valstybes nares 

paspartinti augalų apsaugos produktų, 

įskaitant nedidelės rizikos biologinės 

kilmės augalų apsaugos produktus, 

naudojimo vertinimą, autorizavimą, 

registravimą ir stebėseną, išlaikant rizikos 

vertinimą aukštam lygyje; 

Or. en 
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14. pabrėžia būtinybę atlikti Reglamento 

(EB) Nr. 1107/2009 peržiūrą siekiant 

skatinti nedidelės rizikos biologinės kilmės 

pesticidų kūrimą, autorizaciją ir teikimą ES 

rinkai; yra susirūpinęs dėl to, kad 

dabartinis autorizacijos procesas siekiant 

teikti rinkai augalų apsaugos produktus yra 

neoptimalus nedidelės rizikos biologinės 

kilmės pesticidų požiūriu; pažymi, kad 

dabartinis nedidelės rizikos bazinių 

medžiagų registravimo procesas iš tikrųjų 

prilygsta patento suteikimo procesui, dėl 

kurio sunku panaudoti produktą, kurio 

pagrindą sudaro ta pati medžiaga, 

neregistruota kitoje valstybėje narėje; 

14. pabrėžia būtinybę atlikti Reglamento 

(EB) Nr. 1107/2009 peržiūrą siekiant 

skatinti pesticidų, įskaitant nedidelės 

rizikos biologinės kilmės pesticidus, 

kūrimą, autorizaciją ir teikimą ES rinkai; 

yra susirūpinęs dėl to, kad dabartinis 

autorizacijos procesas siekiant teikti rinkai 

augalų apsaugos produktus yra 

neoptimalus pesticidų, įskaitant nedidelės 

rizikos biologinės kilmės pesticidus, 

požiūriu; pažymi, kad dabartinis nedidelės 

rizikos bazinių medžiagų registravimo 

procesas iš tikrųjų prilygsta patento 

suteikimo procesui, dėl kurio sunku 

panaudoti produktą, kurio pagrindą sudaro 

ta pati medžiaga, neregistruota kitoje 

valstybėje narėje; 

Or. en 

 

 


