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16. Jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm 

definizzjoni ta' "prodott ta' protezzjoni tal-

pjanti ta' oriġini bijoloġika", li tkopri l-

prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, 

sustanza attiva li hija mikro-organiżmu 

jew molekula li teżisti fin-natura, jew 

miksuba minn proċess naturali jew 

identiku għal dak naturali kif sintetizzat 

b'mod identiku għall-molekula naturali, 

b'kuntrast ma' prodott ta' protezzjoni tal-

pjanti li s-sustanza attiva tiegħu hija 

molekula sintetika li ma teżistix fin-natura; 

16. Jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm 

definizzjoni, fir-Regolament (KE) 

Nru 1107/2009, ta' "prodott ta' protezzjoni 

tal-pjanti ta' oriġini bijoloġika", li tkopri l-

prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li s-

sustanza attiva tagħhom hija mikro-

organiżmu jew molekula li teżisti fin-

natura, jew miksuba minn proċess naturali 

jew sintetizzata bħala identika għall-

molekula naturali, b'kuntrast ma' prodotti 

ta' protezzjoni tal-pjanti li s-sustanza attiva 

tagħhom hija molekula sintetika li ma 

teżistix fin-natura, irrispettivament mill-

metodu ta' produzzjoni; 

Or. en 
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 16a. Jistieden lill-Kummissjoni, fir-

rapport tiegħu dwar l-evalwazzjoni tal-

Pjanijiet ta' Azzjoni Nazzjonali meħtieġa 

skont l-Artikolu 4 tad-

Direttiva 2009/128/KE li tistabbilixxi 

qafas għal azzjoni Komunitarja biex 

jinkiseb użu sostenibbli tal-pestiċidi, biex 

tidentifika diskrepanzi fl-implimentazzjoni 

tad-Direttiva mill-Istati Membri u biex 

tinkludi rakkomandazzjonijiet robusti lill-

Istati Membri biex jieħdu azzjoni 

immedjata sabiex inaqqsu r-riskju u l-

impatt tal-użu tal-pestiċidi fuq is-saħħa 

tal-bniedem u fuq l-ambjent u biex 

jiżviluppaw u jintroduċu approċċi jew 

tekniki alternattivi bl-għan li titnaqqas id-

dipendenza fuq l-użu tal-pestiċidi; 

Or. en 

 

 


