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13.2.2017 B8-0140/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Pavel Poc 

v mene skupiny S&D 

 

Návrh uznesenia B8-0140/2017 

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

Eleonora Evi, Mireille D’Ornano 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Nízkorizikové pesticídy biologického pôvodu 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. zdôrazňuje potrebu vymedziť v 

nariadení (ES) č. 1107/2009 pojem 

„prípravok na ochranu rastlín biologického 

pôvodu“, ktorý zahŕňa prípravky na 

ochranu rastlín, ktorých aktívnou látkou je 

mikroorganizmus alebo molekula 

existujúca v prírode, získaná z prírodných 

procesov alebo syntetizovaná ako identická 

s prírodnou molekulou, na rozdiel od 

prípravkov na ochranu rastlín, ktorých 

účinnou látkou je syntetická molekula, 

ktorá v prírode neexistuje; 

16. zdôrazňuje potrebu vymedziť v 

nariadení (ES) č. 1107/2009 pojem 

„prípravok na ochranu rastlín biologického 

pôvodu“, ktorý zahŕňa prípravky na 

ochranu rastlín, ktorých aktívnou látkou je 

mikroorganizmus alebo molekula 

existujúca v prírode, získaná z prírodných 

procesov alebo syntetizovaná ako identická 

s prírodnou molekulou, na rozdiel od 

prípravkov na ochranu rastlín, ktorých 

účinnou látkou je syntetická molekula, 

ktorá v prírode neexistuje, bez ohľadu 

na spôsob výroby; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0140/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Pavel Poc 

v mene skupiny S&D 

 

Návrh uznesenia B8-0140/2017 

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

Eleonora Evi, Mireille D’Ornano 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Nízkorizikové pesticídy biologického pôvodu 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 16a. vyzýva Komisiu, aby vo svojej 

správe o hodnotení národných akčných 

plánov podľa článku 4 smernice 

2009/128/ES, ktorou sa ustanovuje rámec 

pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie 

trvalo udržateľného používania 

pesticídov, identifikovala medzery 

vo vykonávaní smernice členskými štátmi 

a aby do nej zahrnula zásadné 

odporúčania, aby členské štáty podnikli 

okamžité kroky na zníženie rizika a vplyvu 

používania pesticídov na zdravie ľudí 

a životné prostredie a na rozvoj 

a zavedenie alternatívnych postupov alebo 

techník s cieľom znížiť závislosť 

od používania pesticídov; 

Or. en 

 

 


