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13.2.2017 B8-0140/1 

Alteração  1 

Pavel Poc 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0140/2017 

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

Eleonora Evi, Mireille D’Ornano 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Pesticidas de baixo risco de origem biológica 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Destaca a necessidade de uma 

definição, no Regulamento (CE) n.º 

1107/2009, de «produtos fitofarmacêuticos 

de origem biológica» que abranja os 

produtos fitofarmacêuticos cuja substância 

ativa seja um microrganismo ou uma 

molécula existentes na natureza, obtida a 

partir de um processo natural ou sintetizada 

para ser idêntica à molécula natural, 

definição essa distinta da dos produtos 

fitofarmacêuticos cuja substância ativa é 

uma molécula sintética que não existe na 

natureza; 

16. Destaca a necessidade de uma 

definição, no Regulamento (CE) n.º 

1107/2009, de «produtos fitofarmacêuticos 

de origem biológica» que abranja os 

produtos fitofarmacêuticos cuja substância 

ativa seja um microrganismo ou uma 

molécula existentes na natureza, obtida a 

partir de um processo natural ou sintetizada 

para ser idêntica à molécula natural, 

definição essa distinta da dos produtos 

fitofarmacêuticos cuja substância ativa é 

uma molécula sintética que não existe na 

natureza, independentemente do método 

de produção; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0140/2 

Alteração  2 

Pavel Poc 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0140/2017 

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

Eleonora Evi, Mireille D’Ornano 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Pesticidas de baixo risco de origem biológica 

Proposta de resolução 

N.º 16-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 16-A. Solicita à Comissão que, no seu 

relatório sobre a avaliação dos planos de 

ação nacionais nos termos do artigo 4.º da 

Diretiva 2009/128/CE, que estabelece um 

quadro de ação a nível comunitário para 

uma utilização sustentável dos pesticidas, 

identifique as lacunas existentes na 

aplicação da diretiva pelos Estados-

Membros e formule recomendações 

sólidas aos Estados-Membros para que 

adotem medidas imediatas com vista à 

redução dos riscos e dos efeitos da 

utilização de pesticidas na saúde humana 

e no ambiente e ao desenvolvimento de 

abordagens ou técnicas alternativas com o 

objetivo de reduzir a dependência da 

utilização de pesticidas; 

Or. en 

 

 


