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13.2.2017 B8-0140/1 

Pozměňovací návrh  1 

Pavel Poc 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0140/2017 

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

Eleonora Evi, Mireille D’Ornano 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Pesticidy biologického původu představující nízké riziko 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. zdůrazňuje, že je nutné vymezit 

v nařízení (ES) č. 1107/2009 pojem 

„přípravek na ochranu rostlin biologického 

původu“ označující přípravky na ochranu 

rostlin, jejichž účinnou látkou je 

mikroorganismus nebo molekula 

vyskytující se v přírodě, která se buď získá 

přírodními procesy, nebo se syntetizuje 

v podobě, která je identická s přírodní 

molekulou, na rozdíl od přípravků na 

ochranu rostlin, jejichž účinnou látkou je 

syntetická molekula, jež se v přírodě 

nevyskytuje; 

16. zdůrazňuje, že je nutné vymezit 

v nařízení (ES) č. 1107/2009 pojem 

„přípravek na ochranu rostlin biologického 

původu“ označující přípravky na ochranu 

rostlin, jejichž účinnou látkou je 

mikroorganismus nebo molekula 

vyskytující se v přírodě, která se buď získá 

přírodními procesy, nebo se syntetizuje 

v podobě, která je identická s přírodní 

molekulou, na rozdíl od přípravků na 

ochranu rostlin, jejichž účinnou látkou je 

syntetická molekula, jež se v přírodě 

nevyskytuje, a to bez ohledu na metodu 

výroby; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0140/2 

Pozměňovací návrh  2 

Pavel Poc 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0140/2017 

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

Eleonora Evi, Mireille D’Ornano 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Pesticidy biologického původu představující nízké riziko 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. vyzývá Komisi, aby ve zprávě o 

hodnocení vnitrostátních akčních plánů, 

kterou má vydat podle článku 4 směrnice 

2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou 

se stanoví rámec pro činnost Společenství 

za účelem dosažení udržitelného 

používání pesticidů, uvedla, jaké jsou 

mezery v uplatňování této směrnice 

členskými státy, a aby připojila důrazná 

doporučení členským státům, aby učinily 

okamžité kroky ke snížení rizika používání 

pesticidů a dopadu jejich používání na 

lidské zdraví a životní prostředí a aby 

vytvořily a zavedly alternativní přístupy 

nebo postupy s cílem omezit závislost na 

používání pesticidů; 

Or. en 

 

 


