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Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. fremhæver behovet for en 

definition, i forordning (EF) nr. 1107/2009, 

på "plantebeskyttelsesmiddel af biologisk 

oprindelse", som dækker 

plantebeskyttelsesmidler, hvis aktivstoffer 

er en mikroorganisme eller et molekyle, 

der findes i naturen og enten opnås ved en 

naturlig proces eller fremstilles syntetisk, 

så det er identisk med det naturlige 

molekyle, og som adskiller et sådant 

plantebeskyttelsesmiddel fra 

plantebeskyttelsesmidler, hvis aktivstof er 

et syntetisk molekyle, der ikke findes i 

naturen; 

16. fremhæver behovet for en 

definition, i forordning (EF) nr. 1107/2009, 

på "plantebeskyttelsesmiddel af biologisk 

oprindelse", som dækker 

plantebeskyttelsesmidler, hvis aktivstoffer 

er en mikroorganisme eller et molekyle, 

der findes i naturen og enten opnås ved en 

naturlig proces eller fremstilles syntetisk, 

så det er identisk med det naturlige 

molekyle, og som adskiller et sådant 

plantebeskyttelsesmiddel fra 

plantebeskyttelsesmidler, hvis aktivstof er 

et syntetisk molekyle, der ikke findes i 

naturen, uanset produktionsmetoden; 

Or. en 
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Punkt 16 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 16a. opfordrer Kommissionen til i dens 

rapport om evalueringen af de nationale 

handlingsplaner, som er påkrævet i 

henhold til artikel 4 i direktiv 

2009/128/EU om en ramme for 

Fællesskabets indsats for en bæredygtig 

anvendelse af pesticider, at pege på huller 

i medlemsstaternes gennemførelse af 

direktivet og inkludere håndfaste 

henstillinger til medlemsstaterne om 

straks at skride til handling for at mindske 

risikoen ved og virkningerne af 

anvendelsen af pesticider for menneskers 

sundhed og for miljøet samt til at udvikle 

og indføre alternative tilgange eller 

teknikker med henblik på at mindske 

afhængigheden af anvendelsen af 

pesticider; 

Or. en 

 

 


