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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

13.2.2017 B8-0140/1 

Módosítás  1 

Pavel Poc 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0140/2017 

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

Eleonora Evi, Mireille D’Ornano 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

Alacsony kockázatú biológiai peszticidek 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

16 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

16. hangsúlyozza, hogy az 

1107/2009/EK rendeletben meg kell 

határozni a „biológiai növényvédő szer” 

fogalmát, amely azon növényvédő szerekre 

terjed ki, amelyek hatóanyaga valamely 

mikroorganizmus vagy a természetben 

előforduló, természetes úton nyert vagy a 

természetessel megegyező, szintetikusan 

előállított molekula, szemben azon 

növényvédő szerekkel, amelyek 

hatóanyaga a természetben nem előforduló, 

szintetikus molekula; 

16. hangsúlyozza, hogy az 

1107/2009/EK rendeletben meg kell 

határozni a „biológiai növényvédő szer” 

fogalmát, amely azon növényvédő szerekre 

terjed ki, amelyek hatóanyaga valamely 

mikroorganizmus vagy a természetben 

előforduló, természetes úton nyert vagy a 

természetessel megegyező, szintetikusan 

előállított molekula, szemben azon 

növényvédő szerekkel, amelyek 

hatóanyaga a természetben nem előforduló, 

szintetikus molekula, az előállítás módjától 

függetlenül; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0140/2 

Módosítás  2 

Pavel Poc 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0140/2017 

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

Eleonora Evi, Mireille D’Ornano 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

Alacsony kockázatú biológiai peszticidek 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

16 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 16a. felhívja a Bizottságot, hogy a 

nemzeti cselekvési terveknek a peszticidek 

fenntartható használatát célzó közösségi 

fellépés kereteit meghatározó 

2009/128/EK irányelv 4. cikkében előírt 

értékeléséről szóló jelentésében tárja fel az 

irányelv tagállamok általi 

végrehajtásának hiányosságait és 

foglaljon bele határozott ajánlásokat a 

tagállamok részére azonnali fellépést 

sürgetve, hogy csökkentsék a peszticidek 

használatának az emberi egészségre és a 

környezetre gyakorolt kockázatát és 

hatását, valamint dolgozzanak ki és 

vezessenek be alternatív megközelítéseket 

vagy technikákat a peszticidek 

használatától való függés mérséklésére; 

Or. en 

 

 

 


