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13.2.2017 B8-0140/3 

Alteração  3 

Julie Girling 

em nome do Grupo ECR 

 

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 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Sublinha que, a fim de promover o 

desenvolvimento de novos produtos 

fitofarmacêuticos de baixo risco de origem 

biológica, a avaliação da sua eficácia e dos 

seus riscos, bem como da sua capacidade 

para dar resposta às necessidades 

ambientais, sanitárias e económicas da 

agricultura, deve ser concebida de uma 

forma que não comprometa o 

desenvolvimento destes produtos e a sua 

entrada no mercado; 

5. Sublinha que, a fim de promover o 

desenvolvimento de novos produtos 

fitofarmacêuticos de baixo risco de origem 

biológica, a avaliação da sua eficácia e dos 

seus riscos, bem como da sua capacidade 

para dar resposta às necessidades 

ambientais, sanitárias e económicas da 

agricultura, deve ser concebida de uma 

forma que proporcione aos agricultores 

um nível adequado de proteção 

fitossanitária; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0140/4 

Alteração  4 

Julie Girling 

em nome do Grupo ECR 

 

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 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Insta a Comissão e os Estados-Membros 

a acelerar a avaliação, a autorização, o 

registo e o controlo da utilização de 

produtos fitofarmacêuticos de baixo risco 

de origem biológica, preservando 

simultaneamente um nível elevado de 

avaliação dos riscos; 

9. Insta a Comissão e os Estados-Membros 

a acelerar a avaliação, a autorização, o 

registo e o controlo da utilização de 

produtos fitofarmacêuticos, incluindo de 

produtos de baixo risco de origem 

biológica, preservando simultaneamente 

um nível elevado de avaliação dos riscos; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0140/5 

Alteração  5 

Julie Girling 

em nome do Grupo ECR 

 

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 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Salienta a necessidade de rever o 

Regulamento (CE) n.º 1107/2009, a fim de 

fomentar o desenvolvimento, a autorização 

e a colocação no mercado da UE de 

pesticidas de baixo risco de origem 

biológica; manifesta a sua preocupação 

com o facto de o atual processo de 

autorização de colocação no mercado de 

produtos fitofarmacêuticos de baixo risco 

ser inadequado para pesticidas de baixo 

risco de origem biológica; observa que, por 

vezes, o atual processo de registo de 

substâncias básicas de baixo risco 

funciona, de facto, como uma espécie de 

patente, tornando difícil a utilização de um 

produto baseado na mesma substância não 

registada noutro Estado-Membro; 

14. Salienta a necessidade de rever o 

Regulamento (CE) n.º 1107/2009, a fim de 

fomentar o desenvolvimento, a autorização 

e a colocação de pesticidas no mercado da 

UE, incluindo de pesticidas de baixo risco 

de origem biológica; manifesta a sua 

preocupação com o facto de o atual 

processo de autorização de colocação no 

mercado de produtos fitofarmacêuticos de 

baixo risco ser inadequado para pesticidas, 

incluindo pesticidas de baixo risco de 

origem biológica; observa que, por vezes, o 

atual processo de registo de substâncias 

básicas de baixo risco funciona, de facto, 

como uma espécie de patente, tornando 

difícil a utilização de um produto baseado 

na mesma substância não registada noutro 

Estado-Membro; 

Or. en 

 

 


