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Изменение  1 

Павел Поц 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B8-0140/2017 

Херберт Дорфман, Павел Поц, Джули Гърлинг, Фредерик Рийс, Лин Бойлан, Барт 

Стас, Елеонора Еви, Мирей Д'Орнано 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Биологични пестициди с нисък риск 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. подчертава необходимостта в 

Регламент (ЕО) № 1107/2009 да се даде 

определение за „биологичен продукт за 

растителна защита“, което да обхваща 

продукти за растителна защита, чието 

активно вещество е микроорганизъм 

или молекула, съществуваща в 

природата, получена или от естествен 

процес, или синтезирана като идентична 

с естествената молекула, за разлика от 

продукти за растителна защита, чието 

активно вещество е синтетична 

молекула, която не съществува в 

природата; 

16. подчертава необходимостта в 

Регламент (ЕО) № 1107/2009 да се даде 

определение за „биологичен продукт за 

растителна защита“, което да обхваща 

продукти за растителна защита, чието 

активно вещество е микроорганизъм 

или молекула, съществуваща в 

природата, получена или от естествен 

процес, или синтезирана като идентична 

с естествената молекула, за разлика от 

продукти за растителна защита, чието 

активно вещество е синтетична 

молекула, която не съществува в 

природата, независимо от метода на 

производство; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0140/2 

Изменение  2 

Павел Поц 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B8-0140/2017 

Херберт Дорфман, Павел Поц, Джули Гърлинг, Фредерик Рийс, Лин Бойлан, Барт 

Стас, Елеонора Еви, Мирей Д'Орнано 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Биологични пестициди с нисък риск 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 16а. призовава Комисията, в нейния 

доклад относно оценката на 

националните планове за действие, 

необходим съобразно член 4 от 

Директива 2009/128/ЕО за създаване 

на рамка за действие на Общността 

за постигане на устойчива употреба 

на пестициди, да идентифицира 

недостатъци в изпълнението на 

Директивата от държавите членки и 

да включи строги препоръки до 

държавите членки да предприемат 

незабавни действия, за да намалят 

риска и влиянието на употребата на 

пестициди върху здравето на човека и 

околната среда и да развият и 

въведат алтернативни подходи или 

техники с цел намаляване на 

зависимостта от употребата на 

пестициди; 

Or. en 

 

 


