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13.2.2017 B8-0140/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

v mene skupiny ENF 

 

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 

Odôvodnenie O 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

O. keďže v súčasnosti je Európskej únii 

schválených len sedem aktívnych látok 

klasifikovaných ako nízkorizikové, z 

ktorých je šesť účinných látok 

biologického pôvodu; keďže Komisia 

vo svojom programe obnovy uprednostňuje 

hodnotenie predpokladaných 

nízkorizikových účinných látok; 

O. keďže v súčasnosti je Európskej únii 

schválených len sedem aktívnych látok 

klasifikovaných ako nízkorizikové, z 

ktorých je šesť účinných látok 

biologického pôvodu; keďže počet 

nízkorizikových pesticídov biologického 

pôvodu schválených Európskou úniou je 

preto veľmi nedostatočný; keďže Komisia 

vo svojom programe obnovy uprednostňuje 

hodnotenie predpokladaných 

nízkorizikových účinných látok; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0140/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

v mene skupiny ENF 

 

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 

Odôvodnenie O a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Oa. keďže olivové háje sú postihnuté 

baktériou Xylella fastidiosa a vinohrady 

kryptogamnými ochoreniami, ako je 

peronospóra viniča, ale tieto infekcie by 

sa podľa laboratórnych výsledkov nových 

metód obrany založených na enzýmoch, 

ktoré sa majú zverejniť, mohli liečiť 

pomocou tohto riešenia, ktoré je 

zlučiteľné so životným prostredím a 

minimálne invazívne, ako nového nástroja 

na boj s týmito ochoreniami; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0140/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

v mene skupiny ENF 

 

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 

Odôvodnenie P a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Pa. keďže porovnanie účinnosti 

chemických a biologických pesticídov by 

sa malo pravidelne aktualizovať, aby sa 

zohľadnila čoraz väčšia rezistencia voči 

často používaným chemickým pesticídom; 

keďže tieto porovnania, ak majú byť 

použiteľné, musia posudzovať účinnosť 

chemických pesticídov nebezpečných pre 

zdravie ľudí a životné prostredie; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0140/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

v mene skupiny ENF 

 

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 

Odôvodnenie P b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Pb. keďže niektoré pesticídy vyrobené z 

esenciálnych olejov, ktoré sa používajú na 

varenie, neboli schválené na pestovanie, 

čo dokazuje nedostatok zdravého rozumu 

v súčasných právnych predpisoch; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0140/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

v mene skupiny ENF 

 

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 

Odôvodnenie P c (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Pc. keďže spoločnosti zamerané na vývoj 

nízkorizikových pesticídov biologického 

pôvodu sú často mladé začínajúce 

podniky, pre ktoré sú načasovanie a 

povolenie prístupu na trh kľúčovými 

otázkami; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0140/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

v mene skupiny ENF 

 

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 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. zdôrazňuje potrebu zvýšiť dostupnosť 

nástrojov na ochranu proti škodcom pre 

ekologické poľnohospodárstvo, ktoré 

spĺňajú požiadavky tak ekologického 

poľnohospodárstva, ako aj efektívneho 

využívania zdrojov; 

3. zdôrazňuje potrebu zvýšiť dostupnosť 

nástrojov na ochranu proti škodcom, ktoré 

spĺňajú požiadavky tak ekologického 

poľnohospodárstva, ako aj efektívneho 

využívania zdrojov, pre ekologické 

poľnohospodárstvo; zdôrazňuje, že 

vzhľadom na to, že diskusia o zavedení 

určitého percentuálneho podielu 

chemických pesticídov do ekologického 

poľnohospodárstva ešte neprebehla, vývoj 

biologických pesticídov sa zdá byť 

najlepšou obranou proti takémuto 

smerovaniu, ktoré by viedlo k zníženiu 

integrity výrobkov a hygienickej kvality v 

odvetví ekologickej výroby a v dôsledku 

toho k strate dôvery spotrebiteľov; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0140/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

v mene skupiny ENF 

 

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 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. vyzýva na urýchlené prijatie návrhu 

nariadenia, ktorým sa mení nariadenie 

(ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o kritériá 

schvaľovania nízkorizikových účinných 

látok, ktoré predložila Komisia výboru 

PAFF; vyzýva Komisiu, aby neustále 

aktualizovala kritériá podľa najnovších 

vedeckých poznatkov; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0140/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

v mene skupiny ENF 

 

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 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 9a. zdôrazňuje potrebu zjednodušiť 

postupy udeľovania povolení na uvedenie 

na trh v prípade nízkorizikových 

pesticídov biologického pôvodu určených 

na veľké poľnohospodárske využitie v 

Európe, ako sú pestovanie olivovníkov 

alebo vinohradníctvo; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0140/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

v mene skupiny ENF 

 

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 12 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. vyzýva Komisiu, aby určila 

nízkorizikové látky, ktoré už sú na trhu; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0140/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

v mene skupiny ENF 

 

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 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 14a. požaduje, aby sa vydávanie povolení 

na uvedenie na trh v prípade 

nízkorizikových pesticídov biologického 

pôvodu na základe odborného posúdenia 

žiadostí vnútroštátnymi orgánmi stalo 

právomocou členských štátov; 

Or. en 

 

 


