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13.2.2017 B8-0140/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Julie Girling 

v mene skupiny ECR 

 

Návrh uznesenia B8-0140/2017 

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

Eleonora Evi, Mireille D’Ornano 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Nízkorizikové pesticídy biologického pôvodu 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. zdôrazňuje, že v záujme podpory 

rozvoja a využívania nových 

nízkorizikových prípravkov na ochranu 

rastlín biologického pôvodu by sa 

hodnotenie ich účinnosti a rizík, ako aj 

posúdenie toho, či môžu plniť 

environmentálne, zdravotné a hospodárske 

potreby poľnohospodárstva, mali navrhnúť 

tak, aby sa nezabraňovalo ich vývoju a 

vstupu na trh; 

5. zdôrazňuje, že v záujme podpory 

rozvoja a využívania nových 

nízkorizikových prípravkov na ochranu 

rastlín biologického pôvodu by sa 

hodnotenie ich účinnosti a rizík, ako aj 

posúdenie toho, či môžu plniť 

environmentálne, zdravotné a hospodárske 

potreby poľnohospodárstva, mali navrhnúť 

tak, aby sa poľnohospodárom poskytla 

primeraná úroveň ochrany rastlín; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0140/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Julie Girling 

v mene skupiny ECR 

 

Návrh uznesenia B8-0140/2017 

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

Eleonora Evi, Mireille D’Ornano 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Nízkorizikové pesticídy biologického pôvodu 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

urýchlili hodnotenie, autorizáciu, 

registráciu a monitorovanie používania 

nízkorizikových prípravkov na ochranu 

rastlín biologického pôvodu a zároveň 

zachovali vysokú úroveň posudzovania 

rizík; 

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

urýchlili hodnotenie, autorizáciu, 

registráciu a monitorovanie používania 

prípravkov na ochranu rastlín vrátane 

nízkorizikových prípravkov na ochranu 

rastlín biologického pôvodu a zároveň 

zachovali vysokú úroveň posudzovania 

rizík; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0140/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Julie Girling 

v mene skupiny ECR 

 

Návrh uznesenia B8-0140/2017 

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

Eleonora Evi, Mireille D’Ornano 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Nízkorizikové pesticídy biologického pôvodu 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. zdôrazňuje, že treba uskutočniť revíziu 

nariadenia (ES) č. 1107/2009 s cieľom 

podporiť rozvoj nízkorizikových pesticídov 

biologického pôvodu, ich povoľovanie a 

uvádzanie na trh EÚ; je znepokojený 

skutočnosťou, že súčasný postup 

povoľovania uvedenia prípravkov na 

ochranu rastlín na trh nie je optimálny pre 

nízkorizikové pesticídy biologického 

pôvodu; poukazuje na to, že dnešný proces 

registrácie nízkorizikových základných 

látok niekedy v praxi funguje ako akýsi 

patent, kvôli čomu je ťažké používať 

prípravok založený na rovnakej látke, ktorý 

nie je registrovaný v inom členskom štáte; 

14. zdôrazňuje, že treba uskutočniť revíziu 

nariadenia (ES) č. 1107/2009 s cieľom 

podporiť rozvoj pesticídov vrátane 

nízkorizikových pesticídov biologického 

pôvodu, ich povoľovanie a uvádzanie na 

trh EÚ; je znepokojený skutočnosťou, že 

súčasný postup povoľovania uvedenia 

prípravkov na ochranu rastlín na trh nie je 

optimálny pre pesticídy vrátane 

nízkorizikových pesticídov biologického 

pôvodu; poukazuje na to, že dnešný proces 

registrácie nízkorizikových základných 

látok niekedy v praxi funguje ako akýsi 

patent, kvôli čomu je ťažké používať 

prípravok založený na rovnakej látke, ktorý 

nie je registrovaný v inom členskom štáte; 

Or. en 

 

 


