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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

16. pabrėžia būtinybę nustatyti 

Reglamente (EB) Nr. 1107/2009 biologinės 

kilmės augalų apsaugos produkto apibrėžtį, 

apimančią augalų apsaugos produktus, 

kurių veiklioji medžiaga yra 

mikroorganizmas arba gamtoje 

egzistuojanti molekulė, kuri gaunama arba 

vykstant natūraliam procesui, arba 

sintetinama taip pat, kaip tai daro natūrali 

molekulė, skirtingai nuo augalų apsaugos 

produktų, kurių veiklioji medžiaga yra 

sintetinė gamtoje neegzistuojanti molekulė; 

16. pabrėžia būtinybę nustatyti 

Reglamente (EB) Nr. 1107/2009 biologinės 

kilmės augalų apsaugos produkto apibrėžtį, 

apimančią augalų apsaugos produktus, 

kurių veiklioji medžiaga yra 

mikroorganizmas arba gamtoje 

egzistuojanti molekulė, kuri gaunama arba 

vykstant natūraliam procesui, arba 

sintetinama taip pat, kaip tai daro natūrali 

molekulė, skirtingai nuo augalų apsaugos 

produktų, kurių veiklioji medžiaga yra 

sintetinė gamtoje neegzistuojanti molekulė, 

neatsižvelgiant į gamybos metodą; 

Or. en 
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 16a. ragina Komisiją savo ataskaitoje 

dėl nacionalinių veiksmų planų vertinimo, 

kaip reikalaujama Direktyvos 

2009/128/EB, nustatančios Bendrijos 

veiksmų pagrindus siekiant tausiojo 

pesticidų naudojimo, 4 straipsnyje, 

nustatyti spragas, susijusias su valstybių 

narių direktyvos įgyvendinimu, ir pateikti 

išsamias rekomendacijas valstybėms 

narėms nedelsiant imtis veiksmų siekiant 

sumažinti pesticidų naudojimo riziką ir 

poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai, taip 

pat parengti ir pradėti taikyti alternatyvius 

metodus arba būdus, siekiant sumažinti 

priklausomybę nuo pesticidų naudojimo; 

Or. en 

 

 


