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Pozměňovací návrh   1 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Pavel Poc 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

— s ohledem na směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. 

října 2009, kterou se stanoví rámec pro 

činnost Společenství za účelem dosažení 

udržitelného používání pesticidů2, a 

zejména na článek 12 této směrnice, 

— s ohledem na směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. 

října 2009, kterou se stanoví rámec pro 

činnost Společenství za účelem dosažení 

udržitelného používání pesticidů2, a 

zejména na článek 14 této směrnice, 

_________________ _________________ 

2Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 71. 2Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 71. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh   2 

Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

— s ohledem na směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. 

října 2009, kterou se stanoví rámec pro 

činnost Společenství za účelem dosažení 

udržitelného používání pesticidů2, a 

zejména na článek 12 této směrnice, 

— s ohledem na směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. 

října 2009, kterou se stanoví rámec pro 

činnost Společenství za účelem dosažení 

udržitelného používání pesticidů2, a 

zejména na články 1 a 12 této směrnice, 

_________________ _________________ 

2Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 71. 2Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 71. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   3 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh usnesení 
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Právní východisko 6 a (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 - s ohledem na Akční plán proti 

rostoucím hrozbám antimikrobiální 

rezistence (KOM (2011)0748) a 

nadcházející Akční plán proti 

antimikrobiální rezistenci (AMR), který 

má spustit Evropská komise v roce 2017, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   4 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 9 a (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 - s ohledem na Protokol č. 1 k 

Smlouvě o fungování Evropské unie 

(SFEU) o úloze vnitrostátních parlamentů 

v Evropské unii, 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   5 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 9 b (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 - s ohledem na Protokol č. 2 k 

Smlouvě o fungování Evropské unie 

(SFEU) o používání zásad subsidiarity a 

proporcionality, 

Or. el 
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Pozměňovací návrh   6 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že používání 

konvenčních přípravků na ochranu 

rostlin je stále diskutabilnější, neboť tyto 

přípravky představují riziko pro lidské 

zdraví a životní prostředí; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   7 

Eleftherios Synadinos 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že používání 

konvenčních přípravků na ochranu rostlin 

je stále diskutabilnější, neboť tyto 

přípravky představují riziko pro lidské 

zdraví a životní prostředí; 

A. vzhledem k tomu, že používání 

konvenčních přípravků na ochranu rostlin 

je stále diskutabilnější, neboť tyto 

přípravky představují riziko pro lidské 

zdraví, životní prostředí, biologickou 

rozmanitost a odolnost potravních řetězců 

a potravních sítí ve střednědobém a 

dlouhodobém horizontu; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   8 

Julie Girling 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že používání 

konvenčních přípravků na ochranu 

A. vzhledem k tomu, že účelem 

nařízení (ES) č. 1107/2009 je zajistit, aby 
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rostlin je stále diskutabilnější, neboť tyto 

přípravky představují riziko pro lidské 

zdraví a životní prostředí; 

schválení a používání přípravků na 

ochranu rostlin zaručilo vysokou úroveň 

ochrany zdraví lidí a životního prostředí a 

zároveň zabezpečilo konkurenceschopnost 

zemědělství Společenství1a; 

 _________________ 

 1a Osmý bod odůvodnění nařízení (ES) 

č. 1107/2009. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   9 

Ulrike Müller, Jan Huitema, Jasenko Selimovic 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že používání 

konvenčních přípravků na ochranu rostlin 

je stále diskutabilnější, neboť tyto 

přípravky představují riziko pro lidské 

zdraví a životní prostředí; 

A. vzhledem k tomu, že používání 

konvenčních přípravků na ochranu rostlin a 

jejich potenciální rizika pro zdraví lidí a 

životní prostředí se stále častěji stávají 

předmětem veřejných diskusí; vzhledem 

k tomu, že bezpečnost biologických 

pesticidů je diskutována mnohem méně; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   10 

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

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že používání 

konvenčních přípravků na ochranu rostlin 

je stále diskutabilnější, neboť tyto 

přípravky představují riziko pro lidské 

zdraví a životní prostředí; 

A. vzhledem k tomu, že používání 

konvenčních přípravků na ochranu rostlin 

je stále diskutabilnější, neboť tyto 

přípravky představují riziko pro zdraví, a 

to nejen u osob, které je používají, ale také 

u ostatní populace, a také riziko pro 
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životní prostředí; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   11 

Ivan Jakovčić 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že používání 

konvenčních přípravků na ochranu rostlin 

je stále diskutabilnější, neboť tyto 

přípravky představují riziko pro lidské 

zdraví a životní prostředí; 

A. vzhledem k tomu, že používání 

konvenčních přípravků na ochranu rostlin 

je stále diskutabilnější, neboť tyto 

přípravky představují riziko pro lidské 

zdraví, zdraví zvířat a životní prostředí; 

Or. hr 

 

Pozměňovací návrh   12 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že používání 

konvenčních přípravků na ochranu rostlin 

je stále diskutabilnější, neboť tyto 

přípravky představují riziko pro lidské 

zdraví a životní prostředí; 

A. vzhledem k tomu, že používání 

konvenčních přípravků na ochranu rostlin 

je stále diskutabilnější, neboť tyto 

přípravky představují vážné riziko pro 

lidské zdraví a životní prostředí; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   13 

Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že používání 

konvenčních přípravků na ochranu rostlin 

je stále diskutabilnější, neboť tyto 

přípravky představují riziko pro lidské 

zdraví a životní prostředí; 

A. vzhledem k tomu, že používání 

konvenčních přípravků na ochranu rostlin 

je stále diskutabilnější, neboť tyto 

přípravky představují riziko pro lidské 

zdraví a životní prostředí, zejména pro 

zachování biologické rozmanitosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   14 

Julie Girling 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Aa. vzhledem k tomu, že množství 

účinných látek, které jsou dostupné na 

trhu EU a jež jsou používány na ochranu 

rostlin, klesá; vzhledem k tomu, že 

zemědělci EU nadále požadují 

rozmanitost nástrojů na ochranu plodin; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   15 

Ivan Jakovčić 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Aa. vzhledem k tomu, že je důležité 

podporovat rozvoj alternativních postupů 

ke snižování závislosti na konvenčních 

pesticidech; 

Or. hr 
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Pozměňovací návrh   16 

Julie Girling 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ab. vzhledem k tomu, že zabránění 

plýtvání potravinami je v EU prioritou a 

že přístup ke vhodným řešením pro 

ochranu rostlin je zásadní pro prevenci 

škod způsobených škůdci a chorobami, jež 

vedou k plýtvání potravinami; vzhledem 

k tomu, že podle FAO zůstane 20 % 

produkce ovoce a zeleniny v Evropě na 

polích;1a 

 _________________ 

 1a FAO (2011) „Celosvětové ztráty 

potravin a plýtvání potravinami“. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   17 

Ivan Jakovčić 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ab. vzhledem k tomu, že je stále možné 

nalézt nežádoucí rezidua pesticidů v půdě, 

vodě a životním prostředí obecně, a určité 

množství zemědělských produktů 

rostlinného či živočišného původu 

dokonce může obsahovat rezidua 

pesticidů překračující maximální úrovně 

reziduí pro pesticidy; 

Or. hr 

 

Pozměňovací návrh   18 
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Ulrike Müller, Jan Huitema, Jasenko Selimovic 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že termín 

„pesticidy představující nízké riziko“ 

označuje biologické i syntetické chemické 

pesticidy; 

B. vzhledem k tomu, že nařízení (ES) 

č. 1107/2009 stanoví kritéria pro 

přípravky představující nízké riziko, jež se 

uplatní bez ohledu na původ přípravku, a 

že pesticidy představující nízké riziko 

mohou být biologického i syntetického 

původu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   19 

Eleftherios Synadinos 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že termín 

„pesticidy představující nízké riziko“ 

označuje biologické i syntetické chemické 

pesticidy; 

B. vzhledem k tomu, že termín 

„pesticidy představující nízké riziko“ 

označuje biologické i syntetické chemické 

pesticidy, přičemž se však jedná o obecný 

pojem, který se může ukázat jako 

zavádějící; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   20 

Pavel Poc, Paul Brannen 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že termín 

„pesticidy představující nízké riziko“ 

označuje biologické i syntetické chemické 

B. vzhledem k tomu, že termín 

„účinná látka představující nízké riziko“ 

označuje účinné látky biologického i 
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pesticidy; chemického původu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   21 

Eleftherios Synadinos 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že pod pojmem 

biologické pesticidy se obecně rozumí 

pesticidy na bázi mikroorganismů, 

rostlinných látek nebo semiochemikálií 

(jako jsou feromony); vzhledem k tomu, že 

stávající regulační rámec pro pesticidy 

(přípravky na ochranu rostlin) nerozlišuje 

mezi biologickými a syntetickými 

chemickými přípravky na ochranu rostlin; 

C. vzhledem k tomu, že pod pojmem 

biologické pesticidy se obecně rozumí 

pesticidy na bázi mikroorganismů, 

rostlinných látek nebo semiochemikálií 

(jako jsou feromony a rotenon), avšak také 

přípravky a postupy od nich přirozeně 

odvozené, jako je interference RNA 

(RNAi); vzhledem k tomu, že stávající 

regulační rámec pro pesticidy (přípravky na 

ochranu rostlin) nerozlišuje mezi 

biologickými a syntetickými chemickými 

přípravky na ochranu rostlin; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   22 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že pod pojmem 

biologické pesticidy se obecně rozumí 

pesticidy na bázi mikroorganismů, 

rostlinných látek nebo semiochemikálií 

(jako jsou feromony); vzhledem k tomu, že 

stávající regulační rámec pro pesticidy 

(přípravky na ochranu rostlin) nerozlišuje 

mezi biologickými a syntetickými 

chemickými přípravky na ochranu rostlin; 

C. vzhledem k tomu, že pod pojmem 

biologické pesticidy se obecně rozumí 

pesticidy na bázi mikroorganismů, 

rostlinných látek, chemických látek 

získaných biologickou cestou nebo 

semiochemikálií (jako jsou feromony a 

různé esenciální oleje); vzhledem k tomu, 

že stávající regulační rámec pro pesticidy 

(přípravky na ochranu rostlin) právně 
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nerozlišuje mezi biologickými a 

syntetickými chemickými přípravky na 

ochranu rostlin; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   23 

Julie Girling 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že pod pojmem 

biologické pesticidy se obecně rozumí 

pesticidy na bázi mikroorganismů, 

rostlinných látek nebo semiochemikálií 

(jako jsou feromony); vzhledem k tomu, že 

stávající regulační rámec pro pesticidy 

(přípravky na ochranu rostlin) nerozlišuje 

mezi biologickými a syntetickými 

chemickými přípravky na ochranu rostlin; 

C. vzhledem k tomu, že pod pojmem 

biologické pesticidy se obecně rozumí 

pesticidy na bázi mikroorganismů, 

rostlinných látek nebo semiochemikálií 

(jako jsou feromony) a jejich vedlejších 

produktů; vzhledem k tomu, že stávající 

regulační rámec pro pesticidy (přípravky na 

ochranu rostlin) nerozlišuje mezi 

biologickými a syntetickými chemickými 

přípravky na ochranu rostlin; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   24 

Elisabeth Köstinger 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že pod pojmem 

biologické pesticidy se obecně rozumí 

pesticidy na bázi mikroorganismů, 

rostlinných látek nebo semiochemikálií 

(jako jsou feromony); vzhledem k tomu, že 

stávající regulační rámec pro pesticidy 

(přípravky na ochranu rostlin) nerozlišuje 

mezi biologickými a syntetickými 

chemickými přípravky na ochranu rostlin; 

C. vzhledem k tomu, že pod pojmem 

biologické pesticidy se obecně rozumí 

přípravky na ochranu rostlin na bázi 

mikroorganismů, rostlinných látek nebo 

semiochemikálií (jako jsou feromony); 

vzhledem k tomu, že stávající regulační 

rámec pro přípravky na ochranu rostlin1a  

nerozlišuje mezi biologickými a 

syntetickými chemickými přípravky na 
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ochranu rostlin; 

 _________________ 

 1a Pojem „pesticidy“ zahrnuje také 

biocidní přípravky, které v projednávané 

souvislosti nejsou míněny.  

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   25 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ca. vzhledem k tomu, že nedávné 

vědecké studie uvádějí, že subletální 

kontakt s některými herbicidy může 

vyvolat negativní změny v citlivosti 

bakterie vůči antibiotikům a že kombinace 

vysoké míry používání herbicidů a 

antibiotik v blízkosti hospodářských zvířat 

a hmyzu může vést k oslabení léčivých 

účinků těchto antibiotik; 

 _________________ 

 1a Např. Kurenbach B, Marjoshi D, 

Amábile-Cuevas CF, Ferguson GC, 

Godsoe W, Gibson P, Heinemann JA. 

2015. Subletální kontakt s komerčními 

přípravky obsahujícími herbicid dicamba, 

kyselinu 2,4-dichlorfenoxooctovou a 

glyfosát způsobují změny v citlivosti 

bakterií Escherichia coli a Salmonella 

enterica serovar Typhimurium. mBio 

6(2):e00009-15. doi:10.1128/mBio.00009-

15, vůči antibiotikům.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   26 

Julie Girling 
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Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že biologické 

pesticidy představující nízké riziko mohou 

být životaschopnou alternativou ke 

konvenčním přípravkům na ochranu rostlin 

pro tradiční i ekologické zemědělce a 

přispívat k udržitelnějšímu zemědělství; 

vzhledem k tomu, že některé biologické 

pesticidy mají nové mechanismy 

fungování, což je přínosné s ohledem na 

rostoucí resistenci vůči konvenčním 

pesticidům a což omezuje dopad na 

necílové organismy; vzhledem k tomu, že 

biologické pesticidy představující nízké 

riziko by měly být upřednostňovanou 

variantou pro neprofesionální uživatele a 

domácí zahrádkáře; 

D. vzhledem k tomu, že používání 

biologických pesticidů představujících 

nízké riziko může být doplňkem používání 

konvenčních přípravků na ochranu rostlin 

pro tradiční i ekologické zemědělce a 

přispívat k udržitelnému zemědělství; 

vzhledem k tomu, že biologické pesticidy 

představující nízké riziko jsou 

alternativním řešením v oblasti ochrany 

rostlin dostupným pro neprofesionální 

uživatele a domácí zahrádkáře; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   27 

Pavel Poc, Paul Brannen 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že biologické 

pesticidy představující nízké riziko mohou 

být životaschopnou alternativou ke 

konvenčním přípravkům na ochranu rostlin 

pro tradiční i ekologické zemědělce a 

přispívat k udržitelnějšímu zemědělství; 

vzhledem k tomu, že některé biologické 

pesticidy mají nové mechanismy fungování, 

což je přínosné s ohledem na rostoucí 

resistenci vůči konvenčním pesticidům a 

což omezuje dopad na necílové organismy; 

vzhledem k tomu, že biologické pesticidy 

představující nízké riziko by měly být 

D. vzhledem k tomu, že přípravky na 

ochranu rostlin biologického původu 
představující nízké riziko mohou být 

životaschopnou alternativou ke konvenčním 

přípravkům na ochranu rostlin pro tradiční 

i ekologické zemědělce a přispívat k 

udržitelnějšímu zemědělství; vzhledem k 

tomu, že některé přípravky na ochranu 

rostlin biologického původu mají nové 

mechanismy fungování, což je přínosné s 

ohledem na rostoucí resistenci vůči 

konvenčním pesticidům a což omezuje 

dopad na necílové organismy; vzhledem k 
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upřednostňovanou variantou pro 

neprofesionální uživatele a domácí 

zahrádkáře; 

tomu, že přípravky na ochranu rostlin 

biologického původu představující nízké 

riziko by měly být spolu s dalšími 

metodami nechemické kontroly či prevence 

jednou z upřednostňovaných variant pro 

neprofesionální uživatele a domácí 

zahrádkáře; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   28 

Eleftherios Synadinos 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že biologické 

pesticidy představující nízké riziko mohou 

být životaschopnou alternativou ke 

konvenčním přípravkům na ochranu rostlin 

pro tradiční i ekologické zemědělce a 

přispívat k udržitelnějšímu zemědělství; 

vzhledem k tomu, že některé biologické 

pesticidy mají nové mechanismy fungování, 

což je přínosné s ohledem na rostoucí 

resistenci vůči konvenčním pesticidům a 

což omezuje dopad na necílové organismy; 

vzhledem k tomu, že biologické pesticidy 

představující nízké riziko by měly být 

upřednostňovanou variantou pro 

neprofesionální uživatele a domácí 

zahrádkáře; 

D. vzhledem k tomu, že biologické 

pesticidy představující nízké riziko mohou 

být životaschopnou alternativou ke 

konvenčním přípravkům na ochranu rostlin 

pro tradiční i ekologické zemědělce a 

přispívat k udržitelnějšímu zemědělství; 

vzhledem k tomu, že některé biologické 

pesticidy mají inovativní a velmi rozmanité 

mechanismy fungování, což je odůvodněné 

a pravděpodobně přínosné s ohledem na 

rostoucí resistenci vůči konvenčním 

pesticidům a což omezuje dopad na 

necílové organismy; vzhledem k tomu, že 

biologické pesticidy představující nízké 

riziko by měly být upřednostňovanou a 

podporovanou variantou pro 

neprofesionální uživatele a domácí 

zahrádkáře; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   29 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Pavel Poc 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že biologické 

pesticidy představující nízké riziko mohou 

být životaschopnou alternativou ke 

konvenčním přípravkům na ochranu rostlin 

pro tradiční i ekologické zemědělce a 

přispívat k udržitelnějšímu zemědělství; 

vzhledem k tomu, že některé biologické 

pesticidy mají nové mechanismy fungování, 

což je přínosné s ohledem na rostoucí 

resistenci vůči konvenčním pesticidům a 

což omezuje dopad na necílové organismy; 

vzhledem k tomu, že biologické pesticidy 

představující nízké riziko by měly být 

upřednostňovanou variantou pro 

neprofesionální uživatele a domácí 

zahrádkáře; 

D. vzhledem k tomu, že biologické 

pesticidy představující nízké riziko mohou 

být životaschopnou alternativou ke 

konvenčním přípravkům na ochranu rostlin 

pro tradiční i ekologické zemědělce a 

přispívat k udržitelnějšímu zemědělství, 

zejména pokud je založena na uplatňování 

osvědčených zemědělských postupů; 

vzhledem k tomu, že některé biologické 

pesticidy mají nové mechanismy fungování, 

což je přínosné s ohledem na rostoucí 

resistenci vůči konvenčním pesticidům a 

což omezuje dopad na necílové organismy; 

vzhledem k tomu, že biologické pesticidy 

představující nízké riziko by měly být 

upřednostňovanou variantou pro 

neprofesionální uživatele a domácí 

zahrádkáře; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh   30 

Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že biologické 

pesticidy představující nízké riziko mohou 

být životaschopnou alternativou ke 

konvenčním přípravkům na ochranu rostlin 

pro tradiční i ekologické zemědělce a 

přispívat k udržitelnějšímu zemědělství; 

vzhledem k tomu, že některé biologické 

pesticidy mají nové mechanismy fungování, 

což je přínosné s ohledem na rostoucí 

resistenci vůči konvenčním pesticidům a 

což omezuje dopad na necílové organismy; 

vzhledem k tomu, že biologické pesticidy 

představující nízké riziko by měly být 

D. vzhledem k tomu, že biologické 

pesticidy představující nízké riziko jsou 

životaschopnou alternativou ke konvenčním 

přípravkům na ochranu rostlin pro tradiční 

i ekologické zemědělce a přispívat k 

udržitelnějšímu zemědělství; vzhledem k 

tomu, že některé biologické pesticidy mají 

nové mechanismy fungování, což je 

přínosné s ohledem na rostoucí resistenci 

vůči konvenčním pesticidům a což omezuje 

dopad na necílové organismy; vzhledem k 

tomu, že biologické pesticidy představující 

nízké riziko by měly být upřednostňovanou 
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upřednostňovanou variantou pro 

neprofesionální uživatele a domácí 

zahrádkáře; 

variantou pro neprofesionální uživatele a 

domácí zahrádkáře; 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh   31 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že biologické 

pesticidy představující nízké riziko mohou 

být životaschopnou alternativou ke 

konvenčním přípravkům na ochranu rostlin 

pro tradiční i ekologické zemědělce a 

přispívat k udržitelnějšímu zemědělství; 

vzhledem k tomu, že některé biologické 

pesticidy mají nové mechanismy fungování, 

což je přínosné s ohledem na rostoucí 

resistenci vůči konvenčním pesticidům a 

což omezuje dopad na necílové organismy; 

vzhledem k tomu, že biologické pesticidy 

představující nízké riziko by měly být 

upřednostňovanou variantou pro 

neprofesionální uživatele a domácí 

zahrádkáře; 

D. vzhledem k tomu, že biologické 

pesticidy představující nízké riziko by měly 

být životaschopnou alternativou ke 

konvenčním přípravkům na ochranu rostlin 

pro tradiční i ekologické zemědělce a 

přispívat k udržitelnějšímu zemědělství; 

vzhledem k tomu, že některé biologické 

pesticidy mají nové mechanismy fungování, 

což je přínosné s ohledem na rostoucí 

resistenci vůči konvenčním pesticidům a 

což omezuje dopad na necílové organismy; 

vzhledem k tomu, že biologické pesticidy 

představující nízké riziko by měly být 

upřednostňovanou variantou pro udržitelné 

zemědělství; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   32 

Ulrike Müller, Jan Huitema, Jasenko Selimovic 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že biologické 

pesticidy představující nízké riziko mohou 

být životaschopnou alternativou ke 

D. vzhledem k tomu, že biologické 

pesticidy představující nízké riziko mohou 

být životaschopnou alternativou ke 
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konvenčním přípravkům na ochranu rostlin 

pro tradiční i ekologické zemědělce a 

přispívat k udržitelnějšímu zemědělství; 

vzhledem k tomu, že některé biologické 

pesticidy mají nové mechanismy fungování, 

což je přínosné s ohledem na rostoucí 

resistenci vůči konvenčním pesticidům a 

což omezuje dopad na necílové organismy; 

vzhledem k tomu, že biologické pesticidy 

představující nízké riziko by měly být 

upřednostňovanou variantou pro 

neprofesionální uživatele a domácí 

zahrádkáře; 

konvenčním přípravkům na ochranu rostlin 

pro tradiční i ekologické zemědělce a 

přispívat k udržitelnějšímu zemědělství; 

vzhledem k tomu, že některé biologické 

pesticidy mají nové mechanismy fungování, 

což by mohlo být přínosné s ohledem na 

rostoucí resistenci vůči konvenčním 

pesticidům a na omezení dopadu na 

necílové organismy; vzhledem k tomu, že 

pesticidy představující nízké riziko by měly 

být upřednostňovanou variantou pro 

neprofesionální uživatele a domácí 

zahrádkáře; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   33 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že biologické 

pesticidy představující nízké riziko mohou 

být životaschopnou alternativou ke 

konvenčním přípravkům na ochranu rostlin 

pro tradiční i ekologické zemědělce a 

přispívat k udržitelnějšímu zemědělství; 

vzhledem k tomu, že některé biologické 

pesticidy mají nové mechanismy fungování, 

což je přínosné s ohledem na rostoucí 

resistenci vůči konvenčním pesticidům a 

což omezuje dopad na necílové organismy; 

vzhledem k tomu, že biologické pesticidy 

představující nízké riziko by měly být 

upřednostňovanou variantou pro 

neprofesionální uživatele a domácí 

zahrádkáře; 

D. vzhledem k tomu, že biologické 

pesticidy představující nízké riziko mohou 

být životaschopnou alternativou ke 

konvenčním přípravkům na ochranu rostlin 

pro tradiční i ekologické zemědělce a 

přispívat k udržitelnějšímu zemědělství; 

vzhledem k tomu, že některé biologické 

pesticidy mají nové mechanismy fungování, 

což je přínosné s ohledem na rostoucí 

resistenci vůči konvenčním pesticidům a 

což omezuje dopad na necílové organismy; 

vzhledem k tomu, že biologické pesticidy 

představující nízké riziko by měly být 

upřednostňovanou variantou pro 

neproškolené neprofesionální uživatele; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   34 
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Elisabeth Köstinger 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že biologické 

pesticidy představující nízké riziko mohou 

být životaschopnou alternativou ke 

konvenčním přípravkům na ochranu rostlin 

pro tradiční i ekologické zemědělce a 

přispívat k udržitelnějšímu zemědělství; 

vzhledem k tomu, že některé biologické 

pesticidy mají nové mechanismy fungování, 

což je přínosné s ohledem na rostoucí 

resistenci vůči konvenčním pesticidům a 

což omezuje dopad na necílové organismy; 

vzhledem k tomu, že biologické pesticidy 

představující nízké riziko by měly být 

upřednostňovanou variantou pro 

neprofesionální uživatele a domácí 

zahrádkáře; 

D. vzhledem k tomu, že biologické 

pesticidy představující nízké riziko mohou 

být životaschopnou alternativou ke 

konvenčním přípravkům na ochranu rostlin 

pro tradiční i ekologické zemědělce a 

přispívat k udržitelnějšímu zemědělství; 

vzhledem k tomu, že některé biologické 

pesticidy mají nové mechanismy fungování, 

což je přínosné s ohledem na rostoucí 

resistenci vůči konvenčním přípravkům na 

ochranu rostlin a což omezuje dopad na 

necílové organismy; vzhledem k tomu, že 

biologické pesticidy představující nízké 

riziko by měly být upřednostňovanou 

variantou pro neprofesionální uživatele a 

domácí zahrádkáře; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   35 

Julie Girling 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Da. vzhledem k tomu, že stále větší 

resistence vůči pesticidům, včetně 

biologických pesticidů představujících 

nízké riziko, vyvolává čím dál větší 

znepokojení; vzhledem k tomu, že existují 

důkazy, že semiochemikálie (patřící 

k biologickým prostředkům) začínají 

ztrácet účinnost po 4–5 letech1a; vzhledem 

k tomu, že velmi specifické způsoby 

účinku některých biologických pesticidů 

představujících nízké riziko mohou rychle 

vést k resistenci; vzhledem k tomu, že 
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podle návrhu nařízení Komise, jímž se 

mění nařízení (ES) č. 1107/2009 o 

uvádění přípravků na ochranu rostlin na 

trh, pokud jde o kritéria pro schvalování 

účinných látek představujících nízké 

riziko, lze mít za to, že mikroorganismy 

představují nízké riziko, pouze tehdy, 

pokud na úrovni kmene prokázaly 

vícečetnou resistenci vůči antimikrobům 

používaným ve zdravotnictví nebo 

zvěrolékařství;1b 

 _________________ 

 1a Japanese Journal of Applied 

Entomology and Zoology (2002) 37(2), 

99-30. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   36 

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

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Da. vzhledem k tomu, že pokud diskuse 

o zavedení určitého množství chemických 

pesticidů v rámci ekologického 

zemědělství stále probíhá, jeví se vývoj 

biologických pesticidů jako nejlepší 

ochrana proti takovému směřování, které 

by odvětví ekologických produktů 

připravilo o integritu, zdravotní kvalitu, a 

v důsledku toho o důvěru spotřebitelů; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   37 

Elisabeth Köstinger 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Da. vzhledem k tomu, že 

k dostatečnému pokrytí potřeby potravin a 

krmiv je nutné používat přípravky na 

ochranu rostlin a že v rámci registrace 

přípravků na ochranu rostlin a jejich 

účinných látek je uplatňována zásada 

předběžné opatrnosti2a; 

 _________________ 

 2a Článek 1 odst. 4 nařízení (ES) 

č. 1107/2009 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   38 

Eleftherios Synadinos 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že dlouhý proces 

schvalování a registrace před uvedením 

biologických pesticidů představujících 

nízké riziko na trh vytváří významnou 

ekonomickou překážku pro výrobce; 

E. vzhledem k tomu, že dlouhý proces 

schvalování a registrace před uvedením 

biologických pesticidů představujících 

nízké riziko na trh vytváří ekonomickou a 

administrativní překážku pro výrobce, a 

vzhledem k tomu, že se jedná o umělou 

institucionální překážku, která by mohla 

být nezbytná pro maximalizaci ochrany 

veřejného zdraví; 

 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   39 

Ulrike Müller, Jan Huitema, Jasenko Selimovic 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že dlouhý proces 

schvalování a registrace před uvedením 

biologických pesticidů představujících 

nízké riziko na trh vytváří významnou 

ekonomickou překážku pro výrobce; 

E. vzhledem k tomu, že dlouhý proces 

schvalování a registrace před uvedením 

pesticidů představujících nízké riziko na 

trh vytváří významnou ekonomickou 

překážku pro výrobce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   40 

Julie Girling 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že dlouhý proces 

schvalování a registrace před uvedením 

biologických pesticidů představujících 

nízké riziko na trh vytváří významnou 

ekonomickou překážku pro výrobce; 

E. vzhledem k tomu, že dlouhý proces 

schvalování a registrace před uvedením 

pesticidů, včetně biologických pesticidů 

představujících nízké riziko, na trh vytváří 

významnou ekonomickou překážku pro 

výrobce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   41 

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

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že dlouhý proces 

schvalování a registrace před uvedením 

biologických pesticidů představujících 

nízké riziko na trh vytváří významnou 

ekonomickou překážku pro výrobce; 

E. vzhledem k tomu, že dlouhý proces 

schvalování a registrace před uvedením 

biologických pesticidů představujících 

nízké riziko na trh vytváří významnou 

ekonomickou překážku pro výrobce; navíc 

vzhledem k oligopolní situaci v odvětví 

agrochemie, kde působení velké 

společnosti mimořádně ztěžuje vstup 

konkurenčních podniků na trh, zejména 
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pokud tyto konkurenční podniky usilují o 

vývoj biologických pesticidů, přičemž 

dostatečná konkurence je nezbytnou 

podmínkou pro inovace; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   42 

Pavel Poc, Paul Brannen 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ea. vzhledem k tomu, že provádění 

integrované ochrany proti škůdcům je 

v rámci EU povinné a že větší důraz 

členské státy kladou na udržitelné 

používání pesticidů, včetně alternativních 

přípravků na ochranu rostlin 

představujících nízké riziko;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   43 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ea. vzhledem k tomu, že provádění 

integrované ochrany proti škůdcům je 

v Unii povinné na základě směrnice 

2009/128/ES o udržitelném používání 

pesticidů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   44 
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Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Eb. vzhledem k tomu, že jak členské 

státy, tak místní orgány kladou větší důraz 

na udržitelné používání dostupných 

pesticidů, včetně řešení a postupů pro 

ochranu rostlin představujících nízké 

riziko, a to i pokud jde o jejich využití na 

plochách využívaných v ekologickém 

zájmu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   45 

Eleftherios Synadinos 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F 

 
Návrh usnesení 

 

Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že podle nařízení 

(ES) č. 1107/2009 jsou účinné látky 

schvalovány na úrovni Unie, zatímco 

povolování přípravků na ochranu rostlin, 

které tyto účinné látky obsahují, spadá do 

působnosti členských států; 

F. vzhledem k tomu, že existují dvě 

paralelní, vzájemně se doplňující 

struktury, neboť podle nařízení (ES) č. 

1107/2009 jsou účinné látky schvalovány 

na úrovni Unie, zatímco povolování 

přípravků na ochranu rostlin, které tyto 

účinné látky obsahují, spadá do působnosti 

členských států; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   46 

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

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ha.  vzhledem k tomu, že nebyla 

povolena žádná složka na bázi přírodního 

esenciálního oleje, a to i přes řadu žádostí 

o povolení pro použití v odvětví 

ekologického zemědělství; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   47 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění I 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

I. vzhledem k tomu, že biologické 

pesticidy představující nízké riziko členské 

státy často odmítají povolit, neboť jsou ve 

srovnání se syntetickými chemickými 

pesticidy méně účinné; 

I. vzhledem k tomu, že určitý počet 

členských států odmítl povolit biologické 

pesticidy představující nízké riziko, neboť 

jsou podle jejich mínění ve srovnání se 

syntetickými chemickými pesticidy méně 

účinné, přičemž neberou ohled na 

probíhající inovace odvětví biologických 

pesticidů představujících nízké riziko a 

nezvažují přínosy ekologického 

zemědělství pro účinnost využívání zdrojů 

a zemědělské a environmentální náklady 

některých jiných přípravků na ochranu 

rostlin; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   48 

Pavel Poc, Paul Brannen 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění I 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

I. vzhledem k tomu, že biologické 

pesticidy představující nízké riziko členské 

I. vzhledem k tomu, že přípravky 

obsahující účinné látky biologického 
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státy často odmítají povolit, neboť jsou ve 

srovnání se syntetickými chemickými 

pesticidy méně účinné; 

 

původu představující nízké riziko členské 

státy často odmítají povolit, neboť jsou ve 

srovnání se syntetickými chemickými 

pesticidy méně účinné, přičemž však 

dostatečně nezvažují zdravotní a 

environmentální náklady; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   49 

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

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění I 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

I. vzhledem k tomu, že biologické 

pesticidy představující nízké riziko členské 

státy často odmítají povolit, neboť jsou ve 

srovnání se syntetickými chemickými 

pesticidy méně účinné; 

I. vzhledem k tomu, že biologické 

pesticidy představující nízké riziko dosud 

obvykle nejsou povolovány, neboť jsou 

často ve srovnání se syntetickými 

chemickými pesticidy považovány za méně 

účinné; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   50 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění I 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

I. vzhledem k tomu, že biologické 

pesticidy představující nízké riziko členské 

státy často odmítají povolit, neboť jsou ve 

srovnání se syntetickými chemickými 

pesticidy méně účinné; 

 

I. vzhledem k tomu, že biologické 

pesticidy představující nízké riziko členské 

státy bohužel často odmítají povolit, neboť 

jsou ve srovnání se syntetickými 

chemickými pesticidy méně účinné; 

Or. el 
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Pozměňovací návrh   51 

Eleftherios Synadinos 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění I 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

I. vzhledem k tomu, že biologické 

pesticidy představující nízké riziko členské 

státy často odmítají povolit, neboť jsou ve 

srovnání se syntetickými chemickými 

pesticidy méně účinné; 

I. vzhledem k tomu, že se členské 

státy často zdráhají povolit biologické 

pesticidy představující nízké riziko, neboť 

jsou ve srovnání se syntetickými 

chemickými pesticidy méně účinné; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   52 

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

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění I a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ia. vzhledem k tomu, že kromě toho je 

nutné pravidelně aktualizovat srovnání 

účinnosti chemických a biologických 

pesticidů, a zohlednit tak rostoucí 

resistenci široce používaných chemických 

pesticidů; vzhledem k tomu, že aby byla 

tato srovnání použitelná, musí být 

účinnost chemických pesticidů 

poměřována s jejich rizikem pro zdraví 

lidí a životní prostředí; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   53 

Pavel Poc, Paul Brannen 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění K 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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K. vzhledem k tomu, že článek 12 

směrnice 2009/128/ES stanoví, že v 

určitých oblastech, jako jsou oblasti 

využívané širokou veřejností a chráněné 

oblasti, se upřednostňuje používání 

přípravků na ochranu rostlin 

představujících nízké riziko; 

K. vzhledem k tomu, že článek 12 

směrnice 2009/128/ES stanoví, že v 

určitých oblastech, jako jsou oblasti 

využívané širokou veřejností a chráněné 

oblasti, by mělo být používání pesticidů 

minimalizováno nebo zakázáno; vzhledem 

k tomu, že v takových případech se 

přijmou vhodná opatření na řízení rizik a 

upřednostňuje se používání přípravků na 

ochranu rostlin představujících nízké 

riziko a opatření pro biologickou 

ochranu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   54 

Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění K 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

K. vzhledem k tomu, že článek 12 

směrnice 2009/128/ES stanoví, že v 

určitých oblastech, jako jsou oblasti 

využívané širokou veřejností a chráněné 

oblasti, se upřednostňuje používání 

přípravků na ochranu rostlin 

představujících nízké riziko; 

K. vzhledem k tomu, že článek 12 

směrnice 2009/128/ES stanoví, že v 

určitých oblastech, jako jsou oblasti 

využívané širokou veřejností, oblasti 

využívané zranitelnými skupinami 

obyvatel a chráněné oblasti, jako jsou 

oblasti tvořící ekologickou síť Natura 

2000 v rámci EU, se upřednostňuje 

používání přípravků na ochranu rostlin 

představujících nízké riziko; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   55 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Pavel Poc 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění K 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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K. vzhledem k tomu, že článek 12 

směrnice 2009/128/ES stanoví, že v 

určitých oblastech, jako jsou oblasti 

využívané širokou veřejností a chráněné 

oblasti, se upřednostňuje používání 

přípravků na ochranu rostlin 

představujících nízké riziko; 

K. vzhledem k tomu, že článek 12 

směrnice 2009/128/ES stanoví, že v 

určitých oblastech, jako jsou oblasti 

využívané širokou veřejností a chráněné 

oblasti, se upřednostňuje používání 

přípravků na ochranu rostlin 

představujících nízké riziko; vzhledem 

k tomu, že některé členské státy již dávno 

zakázaly používání pesticidů v těchto 

oblastech; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh   56 

Julie Girling 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění L 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

L. vzhledem k tomu, že Komise 

předložila návrh nařízení Komise, kterým 

se mění nařízení (ES) č. 1107/2009, pokud 

jde o kritéria pro schvalování účinných 

látek představujících nízké riziko, Stálému 

výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a 

krmiva; vzhledem k tomu, že tento návrh 

obsahuje předpoklad nízkorizikového 

statusu mikroorganismů; 

L. vzhledem k tomu, že Komise 

předložila návrh nařízení Komise, kterým 

se mění nařízení (ES) č. 1107/2009, pokud 

jde o kritéria pro schvalování účinných 

látek představujících nízké riziko, Stálému 

výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a 

krmiva; vzhledem k tomu, že tento návrh 

obsahuje předpoklad nízkorizikového 

statusu účinných látek, které jsou 

mikroorganismy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   57 

Eleftherios Synadinos 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje, že je třeba bezodkladně 

zvýšit dostupnost biologických pesticidů 

1. zdůrazňuje, že je třeba bezodkladně 

zvýšit dostupnost biologických pesticidů 
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představujících nízké riziko; představujících nízké riziko a přiznat 

absolutní prioritu určitým oblastem, jako 

jsou oblasti využívané širokou veřejností a 

chráněné oblasti; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   58 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje, že je třeba bezodkladně 

zvýšit dostupnost biologických pesticidů 

představujících nízké riziko; 

1. zdůrazňuje, že je třeba bezodkladně 

zvýšit dostupnost biologických pesticidů 

představujících nízké riziko, aby tak 

pokleslo používání konvenčních přípravků 

na ochranu rostlin; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   59 

Angélique Delahaye, Michel Dantin 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje, že je třeba bezodkladně 

zvýšit dostupnost biologických pesticidů 

představujících nízké riziko; 

1. zdůrazňuje, že je třeba bezodkladně 

posílit výzkum a inovace, jakož i 
dostupnost biologických pesticidů 

představujících nízké riziko; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   60 

Julie Girling 

 

Návrh usnesení 
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Bod 1 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje, že je třeba bezodkladně 

zvýšit dostupnost biologických pesticidů 

představujících nízké riziko; 

1. zdůrazňuje, že je třeba bezodkladně 

zvýšit dostupnost pesticidů představujících 

nízké riziko, včetně biologických pesticidů 

představujících nízké riziko; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   61 

Pavel Poc, Paul Brannen 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje, že je třeba bezodkladně 

zvýšit dostupnost biologických pesticidů 

představujících nízké riziko; 

1. zdůrazňuje, že je třeba bezodkladně 

zvýšit dostupnost přípravků na ochranu 

rostlin biologického původu 
představujících nízké riziko; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   62 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje, že je třeba bezodkladně 

zvýšit dostupnost biologických pesticidů 

představujících nízké riziko; 

1. zdůrazňuje, že je třeba bezodkladně 

zvýšit dostupnost biologických pesticidů 

představujících nízké riziko v Unii; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   63 

Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh 
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Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. vybízí Komisi, aby v odvětví 

ekologického zemědělství povolila 

používání pesticidů na bázi přírodních 

esenciálních olejů, a rozšířila tak škálu 

prostředků použitelných pro ochranu 

rostlin; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   64 

Ivan Jakovčić 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. zdůrazňuje, že je životně důležité 

upřednostňovat produkty chráněné 

biologickými pesticidy představujícími 

nízké riziko před produkty chráněnými 

konvenčními způsoby;  

Or. hr 

 

Pozměňovací návrh   65 

Julie Girling 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že zemědělci musí mít k 

dispozici širší soubor nástrojů na ochranu 

plodin, aby mohli rozhodnout, jaké opatření 

jejich plodiny ochrání nejudržitelnějším 

způsobem; proto vybízí k širšímu využívání 

různých alternativ k syntetickým 

2. zdůrazňuje, že zemědělci musí mít 

k dispozici širší soubor nástrojů na ochranu 

plodin, aby mohli rozhodnout, jaké 

opatření jejich plodiny ochrání nejlépe a 

nejudržitelnějším způsobem; proto vybízí k 

širšímu využívání různých nástrojů, včetně 
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chemickým pesticidům, včetně 

biologických pesticidů, v rámci integrované 

ochrany proti škůdcům; 

biologických pesticidů představujících 

nízké riziko, a to v souladu se zásadami 

integrované ochrany proti škůdcům; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   66 

Eleftherios Synadinos 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že zemědělci musí mít 

k dispozici širší soubor nástrojů na ochranu 

plodin, aby mohli rozhodnout, jaké 

opatření jejich plodiny ochrání 

nejudržitelnějším způsobem; proto vybízí k 

širšímu využívání různých alternativ k 

syntetickým chemickým pesticidům, 

včetně biologických pesticidů, v rámci 

integrované ochrany proti škůdcům; 

2. zdůrazňuje, že zemědělci musí mít 

k dispozici širší soubor nástrojů na ochranu 

plodin, aby mohli rozhodnout, jaké 

opatření jejich plodiny ochrání 

nejudržitelnějším způsobem; proto vybízí k 

širšímu využívání různých alternativ k 

syntetickým chemickým pesticidům, 

včetně biologických pesticidů, v rámci 

integrované ochrany proti škůdcům, a má 

za to, že by zemědělci měli být 

neformálním, koordinovaným a 

institucionálním způsobem informováni o 

dostupných možnostech; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   67 

Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že zemědělci musí mít 

k dispozici širší soubor nástrojů na ochranu 

plodin, aby mohli rozhodnout, jaké 

opatření jejich plodiny ochrání 

nejudržitelnějším způsobem; proto vybízí k 

širšímu využívání různých alternativ k 

2. zdůrazňuje, že zemědělci musí mít 

k dispozici širší soubor nástrojů na ochranu 

plodin, aby mohli rozhodnout, jaké 

opatření jejich plodiny ochrání 

nejudržitelnějším způsobem; proto vybízí k 

účinnému využívání metod ochrany 
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syntetickým chemickým pesticidům, 

včetně biologických pesticidů, v rámci 

integrované ochrany proti škůdcům; 

rostlin, včetně používání biologických 

pesticidů, v rámci integrované ochrany 

proti škůdcům a udržování půdy v dobrém 

stavu ze zemědělského a 

environmentálního hlediska; 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh   68 

Pavel Poc, Paul Brannen 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že zemědělci musí mít 

k dispozici širší soubor nástrojů na ochranu 

plodin, aby mohli rozhodnout, jaké 

opatření jejich plodiny ochrání 

nejudržitelnějším způsobem; proto vybízí k 

širšímu využívání různých alternativ k 

syntetickým chemickým pesticidům, 

včetně biologických pesticidů, v rámci 

integrované ochrany proti škůdcům; 

2. zdůrazňuje, že zemědělci musí mít 

k dispozici širší soubor nástrojů na ochranu 

plodin, aby mohli rozhodnout, jaké 

opatření jejich plodiny ochrání 

nejudržitelnějším způsobem; proto vybízí k 

širšímu využívání různých alternativ k 

syntetickým chemickým pesticidům, 

včetně opatření pro biologickou ochranu a 

pesticidů biologického původu 

představujících nízké riziko, v rámci 

integrované ochrany proti škůdcům; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   69 

Elisabeth Köstinger 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že zemědělci musí mít k 

dispozici širší soubor nástrojů na ochranu 

plodin, aby mohli rozhodnout, jaké opatření 

jejich plodiny ochrání nejudržitelnějším 

způsobem; proto vybízí k širšímu využívání 

různých alternativ k syntetickým 

2. zdůrazňuje, že zemědělci musí mít 

k dispozici širší soubor nástrojů na ochranu 

plodin, aby mohli rozhodnout, jaké 

opatření jejich plodiny ochrání 

nejudržitelnějším způsobem; proto vybízí k 

širšímu využívání různých alternativ k 
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chemickým pesticidům, včetně 

biologických pesticidů, v rámci integrované 

ochrany proti škůdcům; 

syntetickým chemickým přípravkům na 

ochranu rostlin, včetně biologických 

pesticidů, v rámci integrované ochrany 

proti škůdcům; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   70 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že zemědělci musí mít 

k dispozici širší soubor nástrojů na ochranu 

plodin, aby mohli rozhodnout, jaké 

opatření jejich plodiny ochrání 

nejudržitelnějším způsobem; proto vybízí k 

širšímu využívání různých alternativ k 

syntetickým chemickým pesticidům, 

včetně biologických pesticidů, v rámci 

integrované ochrany proti škůdcům; 

2. zdůrazňuje, že zemědělci musí mít 

k dispozici širší soubor nástrojů na ochranu 

plodin, aby mohli rozhodnout, jaké 

opatření jejich plodiny ochrání 

nejudržitelnějším způsobem, čímž bude 

podporováno udržitelné zemědělství; proto 

vybízí k širšímu využívání různých 

alternativ k syntetickým chemickým 

pesticidům, včetně biologických pesticidů, 

v rámci integrované ochrany proti 

škůdcům; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   71 

Merja Kyllönen 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. vyzývá, aby v rámci reformy SZP 

po roce 2020 byly stanoveny lepší 

mechanismy finanční podpory pro 

zemědělce v rámci EZFRV, a byly tak 

kompenzovány ztráty příjmů či dodatečné 

náklady vzniklé zajištěním udržitelnosti 

zemědělské činnosti, včetně ochrany 
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plodin jdoucí nad rámec požadavků 

stanovených právními předpisy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   72 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. zdůrazňuje, že je zapotřebí posílit 

dostupnost souboru nástrojů ochrany 

proti škůdcům pro ekologické zemědělství, 

který je v souladu jak s požadavky na 

ekologické zemědělství, tak s požadavky 

na účinné využívání zdrojů;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   73 

Pavel Poc, Paul Brannen 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2 a. zdůrazňuje, že poptávka 

spotřebitelů po bezpečných potravinách, 

které jsou cenově dostupné a vyráběné 

udržitelným způsobem, musí být 

uspokojena; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   74 

Julie Girling 

 

Návrh usnesení 
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Bod 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že v zájmu vývoje 

nových biologických pesticidů 

představujících nízké riziko by mělo být 

posuzování jejich účinnosti v porovnání s 

dostupnými chemickými pesticidy 

koncipováno tak, aby nebránilo jejich 

vývoji a uvádění na trh; 

3. zdůrazňuje, že v zájmu vývoje 

pesticidů představujících nízké riziko, 

včetně nových biologických pesticidů 

představujících nízké riziko by mělo být 

posuzování jejich účinnosti v porovnání s 

dostupnými chemickými pesticidy 

koncipováno tak, aby poskytovalo 

zemědělcům náležitou úroveň ochrany 

rostlin; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   75 

Eleftherios Synadinos 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že v zájmu vývoje 

nových biologických pesticidů 

představujících nízké riziko by mělo být 

posuzování jejich účinnosti v porovnání s 

dostupnými chemickými pesticidy 

koncipováno tak, aby nebránilo jejich 

vývoji a uvádění na trh; 

3. zdůrazňuje, že v zájmu vývoje 

nových biologických pesticidů 

představujících nízké riziko by mělo být 

posuzování jejich účinnosti v porovnání s 

dostupnými chemickými pesticidy 

koncipováno tak, aby nebránilo jejich 

vývoji a uvádění na trh; zdůrazňuje, že 

jejich uvedení na trh by obecně nemělo 

být žádným způsobem bráněno, například 

z důvodu, že jsou již na trhu chemické 

pesticidy; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   76 

Angélique Delahaye, Michel Dantin 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že v zájmu vývoje 

nových biologických pesticidů 

představujících nízké riziko by mělo být 

posuzování jejich účinnosti v porovnání s 

dostupnými chemickými pesticidy 
koncipováno tak, aby nebránilo jejich 

vývoji a uvádění na trh; 

3. zdůrazňuje, že v zájmu vývoje 

nových biologických pesticidů 

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; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   77 

Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že v zájmu vývoje 

nových biologických pesticidů 

představujících nízké riziko by mělo být 

posuzování jejich účinnosti v porovnání s 

dostupnými chemickými pesticidy 

koncipováno tak, aby nebránilo jejich 

vývoji a uvádění na trh; 

3. zdůrazňuje, že v zájmu vývoje a 

používání nových biologických pesticidů 

představujících nízké riziko by mělo být 

posuzování jejich účinnosti v porovnání s 

dostupnými chemickými pesticidy 

koncipováno tak, aby nebránilo jejich 

vývoji a uvádění na trh; 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh   78 

Pavel Poc, Paul Brannen 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že v zájmu vývoje 

nových biologických pesticidů 

představujících nízké riziko by mělo být 

posuzování jejich účinnosti v porovnání s 

3. zdůrazňuje, že v zájmu vývoje 

nových přípravků na ochranu rostlin 

biologického původu představujících nízké 

riziko by mělo být posuzování jejich 
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dostupnými chemickými pesticidy 

koncipováno tak, aby nebránilo jejich 

vývoji a uvádění na trh; 

účinnosti v porovnání s dostupnými 

chemickými pesticidy koncipováno tak, 

aby nebránilo jejich vývoji a uvádění na 

trh; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   79 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že v zájmu vývoje 

nových biologických pesticidů 

představujících nízké riziko by mělo být 

posuzování jejich účinnosti v porovnání s 

dostupnými chemickými pesticidy 

koncipováno tak, aby nebránilo jejich 

vývoji a uvádění na trh; 

3. zdůrazňuje, že v zájmu vývoje 

nových biologických pesticidů 

představujících nízké riziko by mělo být 

posuzování jejich účinnosti v porovnání s 

dostupnými syntetickými chemickými 

pesticidy koncipováno tak, aby nebránilo 

jejich vývoji a uvádění na trh; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   80 

Elisabeth Köstinger 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že v zájmu vývoje 

nových biologických pesticidů 

představujících nízké riziko by mělo být 

posuzování jejich účinnosti v porovnání s 

dostupnými chemickými pesticidy 

koncipováno tak, aby nebránilo jejich 

vývoji a uvádění na trh; 

3. zdůrazňuje, že v zájmu vývoje 

nových biologických pesticidů 

představujících nízké riziko by mělo být 

posuzování jejich účinnosti v porovnání s 

dostupnými chemickými přípravky na 

ochranu rostlin koncipováno tak, aby 

nebránilo jejich vývoji a uvádění na trh; 

Or. de 
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Pozměňovací návrh   81 

Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. zdůrazňuje, že v zájmu posouzení 

účinnosti pesticidů představujících nízké 

riziko a jejich udržitelného používání by 

členské státy měly být podporovány ve 

využívání hospodářských nástrojů, aniž by 

tím byla dotčena použitelnost pravidel 

v oblasti státní podpory; 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh   82 

Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. zdůrazňuje, že vyšší podpora a 

využívání alternativ syntetických 

chemických pesticidů zemědělci, kteří si 

osvojí přístupy integrované ochrany proti 

škůdcům (IPM), mohou rovněž prospívat 

sousedním ekologickým zemědělcům; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   83 

Ulrike Müller, Jan Huitema, Jasenko Selimovic 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že je nutné zahájit širší 

veřejnou debatu o zpřístupnění 

4. zdůrazňuje, že je nutné zahájit širší 

veřejnou debatu o přínosech a rizicích 



 

AM\1112531CS.docx 41/63 PE595.672v01-00 

 CS 

biologických nízkorizikových alternativ ke 

konvenčním pesticidům zemědělcům a 

pěstitelům a že je nutné zvyšovat 

povědomí a šířit poznatky o potřebě zajistit 

udržitelnost ochrany plodin; 

biologických a syntetických pesticidů a o 

zpřístupnění širší škály přípravků, tj. 

biologických nízkorizikových alternativ ke 

konvenčním pesticidům, zemědělcům a 

pěstitelům, aby mohli snáze účinně a 

udržitelně provádět cílenou ochranu 

rostlin; dále zdůrazňuje, že je nutné 

zvyšovat povědomí o potřebě zajistit 

udržitelnost ochrany plodin; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   84 

Julie Girling 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že je nutné zahájit širší 

veřejnou debatu o zpřístupnění 

biologických nízkorizikových alternativ ke 

konvenčním pesticidům zemědělcům a 

pěstitelům a že je nutné zvyšovat 

povědomí a šířit poznatky o potřebě zajistit 

udržitelnost ochrany plodin; 

4. zdůrazňuje, že je nutné zahájit širší 

veřejnou debatu o dostupnosti pesticidů 

představujících nízké riziko, včetně 
biologických pesticidů představujících 

nízké riziko, zemědělcům a pěstitelům a že 

je nutné zvyšovat povědomí a šířit 

poznatky o potřebě zajistit udržitelnost 

ochrany plodin; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   85 

Angélique Delahaye, Michel Dantin 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že je nutné zahájit širší 

veřejnou debatu o zpřístupnění 

biologických nízkorizikových alternativ ke 

konvenčním pesticidům zemědělcům a 

pěstitelům a že je nutné zvyšovat 

4. zdůrazňuje, že je důležité vést 

debatu o zpřístupnění biologických 

nízkorizikových alternativ ke konvenčním 

pesticidům zemědělcům a pěstitelům a že 

je důležité zvyšovat povědomí a šířit 
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povědomí a šířit poznatky o potřebě zajistit 

udržitelnost ochrany plodin; 

poznatky o potřebě zajistit udržitelnost 

ochrany plodin, a vybízí k výzkumu a 

inovacím v oblasti pesticidů obecně, 

s cílem najít co nejživotaschopnější řešení 

z environmentálního, zdravotního i 

hospodářského hlediska; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   86 

Elisabeth Köstinger 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že je nutné zahájit širší 

veřejnou debatu o zpřístupnění 

biologických nízkorizikových alternativ ke 

konvenčním pesticidům zemědělcům a 

pěstitelům a že je nutné zvyšovat 

povědomí a šířit poznatky o potřebě zajistit 

udržitelnost ochrany plodin; 

4. zdůrazňuje, že je nutné zahájit širší 

veřejnou debatu o zpřístupnění 

biologických nízkorizikových alternativ ke 

konvenčním přípravkům na ochranu 

rostlin zemědělcům a pěstitelům a že je 

nutné zvyšovat povědomí a šířit poznatky o 

potřebě zajistit udržitelnost ochrany plodin, 

s cílem osvětlit nutnost ochrany rostlin 

v oblasti výroby potravin a krmiv; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   87 

Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že je nutné zahájit širší 

veřejnou debatu o zpřístupnění 

biologických nízkorizikových alternativ ke 

konvenčním pesticidům zemědělcům a 

pěstitelům a že je nutné zvyšovat povědomí 

a šířit poznatky o potřebě zajistit 

udržitelnost ochrany plodin; 

4. zdůrazňuje, že je nutné zahájit širší 

veřejnou debatu o zpřístupnění 

biologických nízkorizikových alternativ ke 

konvenčním pesticidům zemědělcům a 

pěstitelům; zdůrazňuje, že je zapotřebí 

prostřednictvím informačních kampaní 

zvyšovat povědomí a informovanost široké 
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veřejnosti o dopadech používání 

biologických pesticidů na zdraví lidí a 

životní prostředí; 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh   88 

Pavel Poc, Paul Brannen 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že je nutné zahájit širší 

veřejnou debatu o zpřístupnění 

biologických nízkorizikových alternativ ke 

konvenčním pesticidům zemědělcům a 

pěstitelům a že je nutné zvyšovat 

povědomí a šířit poznatky o potřebě zajistit 

udržitelnost ochrany plodin; 

4. zdůrazňuje, že je nutné zahájit širší 

veřejnou debatu o zpřístupnění alternativ 

ke konvenčním pesticidům zemědělcům a 

pěstitelům a že je nutné zvyšovat 

povědomí a šířit poznatky o potřebě zajistit 

udržitelnost ochrany plodin, a to za použití 

přípravků na ochranu rostlin biologického 

původu představujících nízké riziko a při 

uplatnění dalších opatření pro biologickou 

ochranu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   89 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že je nutné zahájit širší 

veřejnou debatu o zpřístupnění 

biologických nízkorizikových alternativ ke 

konvenčním pesticidům zemědělcům a 

pěstitelům a že je nutné zvyšovat 

povědomí a šířit poznatky o potřebě zajistit 

udržitelnost ochrany plodin; 

4. zdůrazňuje, že je nutné zahájit širší 

veřejnou debatu o zpřístupnění 

biologických nízkorizikových pesticidů 

zemědělcům a pěstitelům a že je nutné 

zvyšovat povědomí a šířit poznatky o 

potřebě zajistit udržitelnost ochrany plodin; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   90 

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

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že je nutné zahájit širší 

veřejnou debatu o zpřístupnění 

biologických nízkorizikových alternativ ke 

konvenčním pesticidům zemědělcům a 

pěstitelům a že je nutné zvyšovat 

povědomí a šířit poznatky o potřebě zajistit 

udržitelnost ochrany plodin; 

4. zdůrazňuje, že je důležité zvýšit 

povědomí o nutnosti zpřístupnění 

biologických nízkorizikových alternativ ke 

konvenčním pesticidům zemědělcům a 

pěstitelům a že je nutné zvyšovat 

povědomí a šířit poznatky o potřebě zajistit 

udržitelnost ochrany plodin; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   91 

Ivan Jakovčić 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. zdůrazňuje, že je zapotřebí zahájit 

širokou veřejnou diskusi o výhodách 

konzumace produktů chráněných 

alternativními pesticidy představujícími 

nízké riziko; 

Or. hr 

 

Pozměňovací návrh   92 

Eleftherios Synadinos 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. vítá „prováděcí plán pro zvýšení 5. vítá „prováděcí plán pro zvýšení 
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dostupnosti přípravků na ochranu rostlin 

představujících nízké riziko a urychlení 

provádění integrované ochrany proti 

škůdcům v členských státech“, jejž schválila 

Rada; vyzývá členské státy, Komisi a 

Evropskou a středozemní organizaci 

ochrany rostlin (EPPO), aby provádění 

tohoto plánu sledovaly; 

dostupnosti přípravků na ochranu rostlin 

představujících nízké riziko a urychlení 

provádění reprezentativní integrované 

ochrany proti škůdcům v členských 

státech“, jejž schválila Rada, a vyjadřuje 

svou podporu tomuto plánu; vyzývá 

členské státy, Komisi a Evropskou a 

středozemní organizaci ochrany rostlin 

(EPPO), aby provádění tohoto plánu 

sledovaly; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   93 

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

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. vítá „prováděcí plán pro zvýšení 

dostupnosti přípravků na ochranu rostlin 

představujících nízké riziko a urychlení 

provádění integrované ochrany proti 

škůdcům v členských státech“, jejž 

schválila Rada; vyzývá členské státy, 

Komisi a Evropskou a středozemní 

organizaci ochrany rostlin (EPPO), aby 

provádění tohoto plánu sledovaly; 

5. vítá „prováděcí plán pro zvýšení 

dostupnosti přípravků na ochranu rostlin 

představujících nízké riziko a urychlení 

provádění integrované ochrany proti 

škůdcům v členských státech“, jejž 

schválila Rada; připomíná, že tento plán 

vypracovala skupina složená ze zástupců 

členských států a Evropského úřadu pro 

bezpečnosti potravin (EFSA); vyzývá 

členské státy, Komisi a Evropskou a 

středozemní organizaci ochrany rostlin 

(EPPO), aby provádění tohoto plánu 

sledovaly; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   94 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. vítá „prováděcí plán pro zvýšení 5. bere na vědomí „prováděcí plán pro 
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dostupnosti přípravků na ochranu rostlin 

představujících nízké riziko a urychlení 

provádění integrované ochrany proti 

škůdcům v členských státech“, jejž 

schválila Rada; vyzývá členské státy, 

Komisi a Evropskou a středozemní 

organizaci ochrany rostlin (EPPO), aby 

provádění tohoto plánu sledovaly; 

zvýšení dostupnosti přípravků na ochranu 

rostlin představujících nízké riziko a 

urychlení provádění integrované ochrany 

proti škůdcům v členských státech“, jejž 

schválila Rada; vyzývá členské státy, 

Komisi a Evropskou a středozemní 

organizaci ochrany rostlin (EPPO), aby 

provádění tohoto plánu sledovaly; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   95 

Julie Girling 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. žádá bezodkladné přijetí návrhu 

nařízení Komise, kterým se mění nařízení 

(ES) č. 1107/2009, pokud jde o kritéria pro 

schvalování účinných látek představujících 

nízké riziko, předloženého Stálému výboru 

pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva; 

6. žádá bezodkladné přijetí návrhu 

nařízení Komise, kterým se mění nařízení 

(ES) č. 1107/2009, pokud jde o kritéria pro 

schvalování účinných látek představujících 

nízké riziko, předloženého Stálému výboru 

pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva; 

vyzývá Komisi, aby tato kritéria průběžně 

aktualizovala v souladu s nejnovějšími 

vědeckými poznatky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   96 

Ulrike Müller, Jan Huitema, Jasenko Selimovic 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

posuzování, povolování a registraci 

biologických přípravků na ochranu rostlin 

představujících nízké riziko zařadily mezi 

priority; 

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

urychlily posuzování, povolování a 

registraci biologických přípravků na 

ochranu rostlin představujících nízké 

riziko; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh   97 

Angélique Delahaye, Michel Dantin 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

posuzování, povolování a registraci 

biologických přípravků na ochranu rostlin 

představujících nízké riziko zařadily mezi 

priority; 

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

posuzování, povolování a registraci 

biologických přípravků na ochranu rostlin 

představujících nízké riziko zařadily mezi 

priority, a zároveň zachovaly vysokou 

úroveň posuzování rizik; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   98 

Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

posuzování, povolování a registraci 

biologických přípravků na ochranu rostlin 

představujících nízké riziko zařadily mezi 

priority; 

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

posuzování, povolování, registraci a 

monitorování používání biologických 

přípravků na ochranu rostlin 

představujících nízké riziko zařadily mezi 

priority; 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh   99 

Eleftherios Synadinos 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

posuzování, povolování a registraci 

biologických přípravků na ochranu rostlin 

představujících nízké riziko zařadily mezi 

priority; 

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

zvýšily úsilí, pokud jde o posuzování, 

povolování a registraci biologických 

přípravků na ochranu rostlin 

představujících nízké riziko; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   100 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

posuzování, povolování a registraci 

biologických přípravků na ochranu rostlin 

představujících nízké riziko zařadily mezi 

priority; 

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

posuzování, povolování a následně 

registraci biologických přípravků na 

ochranu rostlin představujících nízké riziko 

zařadily mezi priority; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   101 

Julie Girling 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

posuzování, povolování a registraci 

biologických přípravků na ochranu 

rostlin představujících nízké riziko 

zařadily mezi priority; 

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

posuzování, povolování a registraci 

pesticidů představujících nízké riziko, 

včetně biologických pesticidů 

představujících nízké riziko, zařadily mezi 

priority; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   102 

Pavel Poc, Paul Brannen 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

posuzování, povolování a registraci 

biologických přípravků na ochranu rostlin 

představujících nízké riziko zařadily mezi 

priority; 

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

posuzování, povolování a registraci 

přípravků na ochranu rostlin biologického 

původu, jež představují nízké riziko, 

zařadily mezi priority; 

 (Tento pozměňovací návrh se uplatní 

v celém textu. Jeho přijetí si vyžádá změnu 

výrazů „biologické pesticidy/přípravky na 

ochranu rostlin/účinné látky“ na výrazy 

„pesticidy/přípravky na ochranu 

rostlin/účinné látky biologického 

původu“.) 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   103 

Angélique Delahaye, Michel Dantin 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. vybízí, aby si členské státy 

vyměňovaly informace a osvědčené 

postupy týkající se výsledků výzkumu 

v oblasti boje proti škůdcům, což umožní 

najít alternativní řešení, která budou 

životaschopná z hlediska 

environmentálního, zdravotního i 

hospodářského; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   104 

Claudiu Ciprian Tănăsescu 
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Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. vybízí členské státy, aby do svých 

vnitrostátních akčních plánů v oblasti 

ochrany životního prostředí a zdraví lidí 

začlenily používání biologických pesticidů 

představujících nízké riziko; 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh   105 

Angélique Delahaye, Michel Dantin 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7b. vyzývá Komisi, aby znovu zjistila, 

jaké látky představující nízké riziko jsou 

již na trhu dostupné; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   106 

Laima Liucija Andrikienė 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. vítá iniciativu REFIT, kterou 

Komise zahájila v roce 2016 za účelem 

posouzení nařízení č. 1107/2009; 

zdůrazňuje, že tato iniciativa REFIT nesmí 

vést ke snížení bezpečnosti potravin a k 

uvolnění norem pro ochranu životního 

prostředí; 

8. vítá iniciativu REFIT, kterou 

Komise zahájila v roce 2016 za účelem 

posouzení nařízení č. 1107/2009; vyzývá 

Komisi, aby svou prioritou učinila revizi 

nařízení (ES) č. 1107/2009 s cílem urychlit 

hodnocení, povolování a registraci 

biologických pesticidů představujících 

nízké riziko; žádá schvalování biologických 

účinných látek představujících nízké riziko 



 

AM\1112531CS.docx 51/63 PE595.672v01-00 

 CS 

bez uvádění konce platnosti jako nezbytný 

stimul pro vývoj biologických pesticidů 

představujících nízké riziko; vzhledem 

k naléhavosti, jakou vyjádřili evropští 

zemědělci, výrobci pesticidů 

představujících nízké riziko a spotřebitelé, 

vyzývá Komisi, aby do dvou let dokončila 

požadované přizpůsobení nařízení (ES) č. 

1107/2009; zdůrazňuje, že iniciativa REFIT 

nesmí vést ke snížení bezpečnosti potravin a 

k uvolnění norem pro ochranu životního 

prostředí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   107 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. vítá iniciativu REFIT, kterou 

Komise zahájila v roce 2016 za účelem 

posouzení nařízení č. 1107/2009; 

zdůrazňuje, že tato iniciativa REFIT 

nesmí vést ke snížení bezpečnosti potravin 

a k uvolnění norem pro ochranu životního 

prostředí; 

8. vyzývá Komisi, aby postup kontroly 

účelnosti vedoucí k přizpůsobení nařízení 

(ES) č. 1107/2009 provedla do konce roku 

2018 a aby iniciativu REFIT 

neuplatňovala na celé nařízení (ES) č. 

1107/2009, což by mohlo trvat více než 

osm let; zdůrazňuje, že tato kontrola 

účelnosti nesmí vést ke snížení bezpečnosti 

potravin a k uvolnění norem pro ochranu 

životního prostředí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   108 

Pavel Poc, Paul Brannen 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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8. vítá iniciativu REFIT, kterou 

Komise zahájila v roce 2016 za účelem 

posouzení nařízení č. 1107/2009; 

zdůrazňuje, že tato iniciativa REFIT 

nesmí vést ke snížení bezpečnosti potravin 

a k uvolnění norem pro ochranu životního 

prostředí; 

8. vyzývá Komisi, aby postup kontroly 

účelnosti vedoucí k přizpůsobení nařízení 

(ES) č. 1107/2009 provedla nejpozději do 

dvou let; zdůrazňuje, že tento postup 

kontroly účelnosti nesmí vést ke snížení 

standardů ochrany zdraví lidí, bezpečnosti 

potravin a ochrany životního prostředí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   109 

Julie Girling 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. vítá iniciativu REFIT, kterou 

Komise zahájila v roce 2016 za účelem 

posouzení nařízení č. 1107/2009; 

zdůrazňuje, že tato iniciativa REFIT nesmí 

vést ke snížení bezpečnosti potravin a k 

uvolnění norem pro ochranu životního 

prostředí; 

8. vítá iniciativu REFIT, kterou 

Komise zahájila v roce 2016 za účelem 

posouzení nařízení č. 1107/2009; 

zdůrazňuje, že tato iniciativa REFIT nesmí 

vést ke snížení bezpečnosti potravin a k 

uvolnění norem pro ochranu životního 

prostředí a měla by nadále chránit 

konkurenceschopnost zemědělství EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   110 

Notis Marias 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. vítá iniciativu REFIT, kterou 

Komise zahájila v roce 2016 za účelem 

posouzení nařízení č. 1107/2009; 

zdůrazňuje, že tato iniciativa REFIT nesmí 

vést ke snížení bezpečnosti potravin a k 

uvolnění norem pro ochranu životního 

prostředí; 

8. vítá iniciativu REFIT, kterou 

Komise zahájila v roce 2016 za účelem 

posouzení nařízení č. 1107/2009; 

zdůrazňuje, že tato iniciativa REFIT musí 

vést ke zlepšení bezpečnosti potravin a k 

uvolnění norem pro ochranu životního 

prostředí; 
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Or. el 

 

Pozměňovací návrh   111 

Laima Liucija Andrikienė 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. zdůrazňuje, že je nutné provést 

revizi nařízení (ES) č. 1107/2009 s cílem 

podpořit vývoj a povolování biologických 

pesticidů 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 biologické pesticidy představující 

nízké riziko optimální; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   112 

Angélique Delahaye, Michel Dantin 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. zdůrazňuje, že je nutné provést 

revizi nařízení (ES) č. 1107/2009 s cílem 

podpořit vývoj a povolování biologických 

pesticidů 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 biologické pesticidy 

představující nízké riziko optimální; 

9. zdůrazňuje, že je nutné provést 

revizi nařízení (ES) č. 1107/2009 s cílem 

podpořit vývoj a povolování biologických 

pesticidů představujících nízké riziko a 

konvenčních přípravků na ochranu 

rostlin a jejich uvádění na trh EU; 

vyjadřuje znepokojení nad tím, že stávající 

povolovací řízení před uvedením přípravků 

na ochranu rostlin na trh není optimální; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh   113 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Pavel Poc 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. zdůrazňuje, že je nutné provést 

revizi nařízení (ES) č. 1107/2009 s cílem 

podpořit vývoj a povolování biologických 

pesticidů 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 

biologické pesticidy představující nízké 

riziko optimální; 

9. zdůrazňuje, že je nutné provést 

revizi nařízení (ES) č. 1107/2009 s cílem 

podpořit vývoj a povolování biologických 

pesticidů 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 

biologické pesticidy 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. it 

 

Pozměňovací návrh   114 

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

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. zdůrazňuje, že je nutné provést 

revizi nařízení (ES) č. 1107/2009 s cílem 

podpořit vývoj a povolování biologických 

pesticidů 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 

biologické pesticidy představující nízké 

riziko optimální; 

9. zdůrazňuje, že je nutné provést 

revizi nařízení (ES) č. 1107/2009 s cílem 

podpořit vývoj a povolování biologických 

pesticidů 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 

biologické pesticidy představující nízké 

riziko optimální, přičemž si je vědom 

nutnosti respektovat výsady členských 
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států, mezi něž patří povolování přípravků 

na ochranu rostlin, jež obsahují tyto 

účinné látky; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   115 

Julie Girling 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. zdůrazňuje, že je nutné provést 

revizi nařízení (ES) č. 1107/2009 s cílem 

podpořit vývoj a povolování biologických 

pesticidů 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 

biologické pesticidy představující nízké 

riziko optimální; 

9. zdůrazňuje, že je nutné provést 

revizi nařízení (ES) č. 1107/2009 s cílem 

podpořit vývoj a povolování pesticidů 

představujících nízké riziko, včetně 

biologických pesticidů 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 žádné 

pesticidy, včetně biologických pesticidů 

představujících nízké riziko, optimální; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   116 

Herbert Dorfmann 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. je si vědom skutečnosti, že 

všeobecná revize celého nařízení (ES) č. 

1107/2009 ve spojení s jeho posouzením 

v rámci iniciativy REFIT si vyžádá až 

deset let; je přesvědčen, že nařízení (ES) č. 

1107/2009 by mělo být urychleně 

pozměněno mimo rámec této všeobecné 

revize, zejména aby podpořilo dostupnost 
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biologických pesticidů představujících 

nízké riziko; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   117 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyzývá Komisi, aby předložila 

legislativní návrh na revizi nařízení č. 

1107/2009 s cílem urychlit hodnocení, 

povolování a registraci biologických 

pesticidů představujících nízké riziko; žádá 

schvalování biologických účinných látek 

představujících nízké riziko bez uvádění 

konce platnosti jako důležitý stimul pro 

vývoj biologických pesticidů 

představujících nízké riziko; 

10. vyzývá Komisi, aby bezodkladně 

přišla s urychleným hodnocením, 

povolováním a registrací biologických 

pesticidů představujících nízké riziko; žádá 

schvalování biologických účinných látek 

představujících nízké riziko bez uvádění 

konce platnosti jako důležitý stimul pro 

vývoj biologických pesticidů 

představujících nízké riziko; naléhavě žádá 

o uplatnění výše uvedeného mechanismu 

prostřednictvím sdělení Komise, v němž se 

zároveň stanoví akční plán Komise, který 

bude zahrnovat konkrétní legislativní 

návrh částečné, avšak urychlené revize 

nařízení (ES) č. 1107/2009; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   118 

Pavel Poc, Paul Brannen 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyzývá Komisi, aby předložila 

legislativní návrh na revizi nařízení č. 

1107/2009 s cílem urychlit hodnocení, 

povolování a registraci biologických 

pesticidů představujících nízké riziko; žádá 

10. vyzývá Komisi, aby předložila 

sdělení pro urychlení hodnocení, 

povolování a registrace biologických 

pesticidů představujících nízké riziko; žádá 

schvalování biologických účinných látek 
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schvalování biologických účinných látek 

představujících nízké riziko bez uvádění 

konce platnosti jako důležitý stimul pro 

vývoj biologických pesticidů 

představujících nízké riziko; 

 

představujících nízké riziko bez uvádění 

konce platnosti jako důležitý stimul pro 

vývoj biologických pesticidů 

představujících nízké riziko; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   119 

Ulrike Müller, Jan Huitema, Jasenko Selimovic 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyzývá Komisi, aby předložila 

legislativní návrh na revizi nařízení č. 

1107/2009 s cílem urychlit hodnocení, 

povolování a registraci biologických 

pesticidů představujících nízké riziko; žádá 

schvalování biologických účinných látek 

představujících nízké riziko bez uvádění 

konce platnosti jako důležitý stimul pro 

vývoj biologických pesticidů 

představujících nízké riziko; 

10. vyzývá Komisi, aby předložila 

legislativní návrh na revizi nařízení č. 

1107/2009 s cílem urychlit hodnocení, 

povolování a registraci pesticidů 

představujících nízké riziko; žádá 

schvalování biologických účinných látek 

představujících nízké riziko bez uvádění 

konce platnosti jako důležitý stimul pro 

vývoj pesticidů představujících nízké 

riziko; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   120 

Angélique Delahaye, Michel Dantin 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyzývá Komisi, aby předložila 

legislativní návrh na revizi nařízení č. 

1107/2009 s cílem urychlit hodnocení, 

povolování a registraci biologických 

pesticidů představujících nízké riziko; žádá 

schvalování biologických účinných látek 

představujících nízké riziko bez uvádění 

10. vyzývá Komisi, aby předložila 

legislativní návrh na revizi nařízení č. 

1107/2009 s cílem urychlit hodnocení, 

povolování a registraci biologických 

pesticidů představujících nízké riziko; 
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konce platnosti jako důležitý stimul pro 

vývoj biologických pesticidů 

představujících nízké riziko; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   121 

Eleftherios Synadinos 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyzývá Komisi, aby předložila 

legislativní návrh na revizi nařízení č. 

1107/2009 s cílem urychlit hodnocení, 

povolování a registraci biologických 

pesticidů představujících nízké riziko; žádá 

schvalování biologických účinných látek 

představujících nízké riziko bez uvádění 

konce platnosti jako důležitý stimul pro 

vývoj biologických pesticidů 

představujících nízké riziko; 

10. vyzývá Komisi, aby předložila 

legislativní návrh na revizi nařízení č. 

1107/2009 s cílem urychlit hodnocení, 

povolování a registraci biologických 

pesticidů představujících nízké riziko, 

avšak při náležitých bezpečnostních 

zárukách; žádá schvalování biologických 

účinných látek představujících nízké riziko 

bez uvádění konce platnosti jako další 

stimul pro vývoj biologických pesticidů 

představujících nízké riziko, doplněný o 

požadavek na pravidelné potvrzování a 

aktualizaci informací, jež se objevují ve 

zprávě o povolení; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   122 

Herbert Dorfmann 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyzývá Komisi, aby předložila 

legislativní návrh na revizi nařízení č. 

1107/2009 s cílem urychlit hodnocení, 

povolování a registraci biologických 

pesticidů představujících nízké riziko; žádá 

10. vyzývá Komisi, aby do dvou let 

předložila zvláštní legislativní návrh na 

změnu nařízení (ES) č. 1107/2009 s cílem 

urychlit hodnocení, povolování a registraci 

biologických pesticidů představujících 
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schvalování biologických účinných látek 

představujících nízké riziko bez uvádění 

konce platnosti jako důležitý stimul pro 

vývoj biologických pesticidů 

představujících nízké riziko; 

nízké riziko; žádá schvalování 

biologických účinných látek 

představujících nízké riziko bez uvádění 

konce platnosti jako důležitý stimul pro 

vývoj biologických pesticidů 

představujících nízké riziko; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   123 

Julie Girling 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyzývá Komisi, aby předložila 

legislativní návrh na revizi nařízení č. 

1107/2009 s cílem urychlit hodnocení, 

povolování a registraci biologických 

pesticidů představujících nízké riziko; žádá 

schvalování biologických účinných látek 

představujících nízké riziko bez uvádění 

konce platnosti jako důležitý stimul pro 

vývoj biologických pesticidů 

představujících nízké riziko; 

10. vyzývá Komisi, aby předložila 

legislativní návrh na revizi nařízení č. 

1107/2009 s cílem urychlit hodnocení, 

povolování a registraci pesticidů, včetně 

biologických pesticidů představujících 

nízké riziko, a to aniž by snížila úroveň 

ochrany zdraví lidí nebo životního 

prostředí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   124 

Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10a. vyzývá Komisi, aby vytvořila 

příležitosti k vývoji integrovaného systému 

zahrnujícího vhodnou databázi 

biologických pesticidů představujících 

nízké riziko, jejíž informace by byly 

zpřístupněny všem zainteresovaným 
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stranám: příslušným orgánům, 

výzkumným pracovníkům, zemědělcům, 

uživatelům, široké veřejnosti atd.; 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh   125 

Herbert Dorfmann 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. zdůrazňuje, že je nutné vymezit 

pojem „biologický přípravek na ochranu 

rostlin“ označující přípravky na ochranu 

rostlin, jejichž účinnou látkou je 

mikroorganismus nebo molekula 

vyskytující se v přírodě, která se buď získá 

z přírodních procesů, nebo se syntetizuje v 

podobě, která je identická s přírodní 

molekulou, oproti „syntetickým 

chemickým přípravkům na ochranu 

rostlin“ označujícím přípravky na 

ochranu rostlin, jejichž účinnou látkou je 

syntetická molekula, jež se v přírodě 

nevyskytuje; 

11. zdůrazňuje, že je nutné vymezit 

v rámci nařízení (ES) č. 1107/2009 pojem 

„biologický přípravek na ochranu rostlin“ 

označující přípravky na ochranu rostlin, 

kde účinná látka je mikroorganismus nebo 

molekula vyskytující se v přírodě, která se 

buď získá z přírodních procesů, nebo se 

syntetizuje v podobě, která je identická s 

přírodní molekulou; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   126 

Julie Girling 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. zdůrazňuje, že je nutné vymezit 

pojem „biologický přípravek na ochranu 

rostlin“ označující přípravky na ochranu 

rostlin, jejichž účinnou látkou je 

mikroorganismus nebo molekula 

11. zdůrazňuje, že je nutné vymezit 

pojem „biologický přípravek na ochranu 

rostlin“ označující přípravky na ochranu 

rostlin, jejichž účinnou látkou je 

mikroorganismus nebo molekula 
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vyskytující se v přírodě, která se buď získá 

z přírodních procesů, nebo se syntetizuje v 

podobě, která je identická s přírodní 

molekulou, oproti „syntetickým 

chemickým přípravkům na ochranu 

rostlin“ označujícím přípravky na 

ochranu rostlin, jejichž účinnou látkou je 

syntetická molekula, jež se v přírodě 

nevyskytuje; 

vyskytující se v přírodě, která se buď získá 

z přírodních procesů, nebo se syntetizuje v 

podobě, která je identická s přírodní 

molekulou; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   127 

Elisabeth Köstinger 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. zdůrazňuje, že je nutné vymezit 

pojem „biologický přípravek na ochranu 

rostlin“ označující přípravky na ochranu 

rostlin, jejichž účinnou látkou je 

mikroorganismus nebo molekula 

vyskytující se v přírodě, která se buď získá 

z přírodních procesů, nebo se syntetizuje v 

podobě, která je identická s přírodní 

molekulou, oproti „syntetickým 

chemickým přípravkům na ochranu 

rostlin“ označujícím přípravky na ochranu 

rostlin, jejichž účinnou látkou je syntetická 

molekula, jež se v přírodě nevyskytuje; 

11. zdůrazňuje, že je nutné vymezit 

pojem „biologický přípravek na ochranu 

rostlin“ označující přípravky na ochranu 

rostlin, jejichž účinnou látkou je 

mikroorganismus nebo molekula 

vyskytující se v přírodě, která se buď získá 

z přírodních procesů, nebo se syntetizuje v 

podobě, která je identická s přírodní 

molekulou, oproti „syntetickým 

chemickým přípravkům na ochranu 

rostlin“ označujícím přípravky na ochranu 

rostlin, jejichž účinnou látkou je syntetická 

molekula, jež se v přírodě nevyskytuje; 

vybízí k tomu, aby repelenty a přípravky 

proti okusování, jejichž účinnými látkami 

jsou molekuly vyskytující se v přírodě a jež 

se buď získávají z přírodních procesů, 

nebo se syntetizují v podobě, která je 

identická s přírodní molekulou, mohly být 

povolovány a používány za 

zjednodušených podmínek;3a 

 _________________ 

 3a Přípravky proti okusování působí zčásti 

na základě svého mechanického účinku 

(podobně jako plot – např. křemenný 
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písek) nebo odpuzují svým pachem. Tyto 

přípravky by měly podléhat 

zjednodušenému povolování a používání. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   128 

Eleftherios Synadinos 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 

11. zdůrazňuje, že je nutné vymezit 

pojem „biologický přípravek na ochranu 

rostlin“ označující přípravky na ochranu 

rostlin, jejichž účinnou látkou je 

mikroorganismus nebo molekula 

vyskytující se v přírodě, která se buď získá 

z přírodních procesů, nebo se syntetizuje v 

podobě, která je identická s přírodní 

molekulou, oproti „syntetickým 

chemickým přípravkům na ochranu 

rostlin“ označujícím přípravky na ochranu 

rostlin, jejichž účinnou látkou je syntetická 

molekula, jež se v přírodě nevyskytuje; 

11. zdůrazňuje, že je nutné podrobně a 

komplexně vymezit pojem „biologický 

přípravek na ochranu rostlin“ označující 

přípravky na ochranu rostlin, jejichž 

účinnou látkou je mikroorganismus nebo 

molekula či kombinace molekul a 

polymerů, jež se vyskytují v přírodě a které 

se buď získají z přírodních procesů, nebo 

se syntetizují v podobě, která je identická s 

přírodní verzí, oproti „syntetickým 

chemickým přípravkům na ochranu 

rostlin“ označujícím přípravky na ochranu 

rostlin, jejichž účinnou látkou je syntetická 

molekula, jež se v přírodě nevyskytuje; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   129 

Pavel Poc, Paul Brannen 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. zdůrazňuje, že je nutné vymezit 

pojem „biologický přípravek na ochranu 

rostlin“ označující přípravky na ochranu 

rostlin, jejichž účinnou látkou je 

mikroorganismus nebo molekula 

11. zdůrazňuje, že je nutné vymezit 

pojem „přípravek na ochranu rostlin 

biologického původu“ označující 

přípravky na ochranu rostlin, jejichž 

účinnou látkou je mikroorganismus nebo 
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vyskytující se v přírodě, která se buď získá 

z přírodních procesů, nebo se syntetizuje v 

podobě, která je identická s přírodní 

molekulou, oproti „syntetickým 

chemickým přípravkům na ochranu 

rostlin“ označujícím přípravky na ochranu 

rostlin, jejichž účinnou látkou je syntetická 

molekula, jež se v přírodě nevyskytuje; 

molekula vyskytující se v přírodě, která se 

buď získá z přírodních procesů, nebo se 

syntetizuje v podobě, která je identická s 

přírodní molekulou, oproti „přípravkům na 

ochranu rostlin syntetického chemického 

původu“ označujícím přípravky na ochranu 

rostlin, jejichž účinnou látkou je syntetická 

molekula, jež se v přírodě nevyskytuje; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   130 

Eleftherios Synadinos 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. pověřuje svého předsedu, aby 

předal toto usnesení Radě, Komisi a 

vládám a parlamentům členských států. 

12. pověřuje svého předsedu, aby 

předal toto usnesení Radě, Komisi a 

vládám a parlamentům členských států, 

jejichž zapojení to vyžaduje a jež vyzývá 

k zapojení do dialogu. 

Or. el 

 


