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9.1.2019 A8-0475/2 

Alteração  2 

Norbert Lins 

em nome do Grupo PPE 

Bart Staes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimento de Autorização da União para os Pesticidas 

(2018/2153(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando H 

 

Proposta de resolução Alteração 

H. Considerando que se verificou que, 

em alguns casos, as autoridades nacionais 

competentes que participam no processo de 

aprovação e autorização não dispõem de 

pessoal e financiamento suficientes; que 

esta situação pode ter impacto na 

qualidade das avaliações, tanto no caso das 

substâncias ativas como no caso dos 

produtos fitofarmacêuticos, e no momento 

em que estes podem ser entregues; 

H. Considerando que o trabalho das 

autoridades nacionais competentes 

envolvidas nos processos de aprovação e 

autorização é frequentemente protelado; 

que se verificou que, em alguns casos, as 

autoridades nacionais competentes que 

participam no processo de aprovação e 

autorização não dispõem de pessoal e 

financiamento suficientes; que, para além 

dos atrasos no trabalho de avaliação, a 

falta de recursos pode ter impacto na 

qualidade das avaliações, tanto no caso das 

substâncias ativas como no caso dos 

produtos fitofarmacêuticos; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/3 

Alteração  3 

Bart Staes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimento de Autorização da União para os Pesticidas 

(2018/2153(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando AX-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 AX-A. Considerando que uma 

comparação recente de 25 pedidos de 

aprovação de substâncias ativas com os 

correspondentes projetos de relatórios de 

avaliação de riscos apresentados pelos 

respetivos Estados-Membros relatores 

mostrou que importantes elementos de 

avaliação dos projetos de relatório de 

avaliação de riscos foram diretamente 

retirados dos respetivos pedidos por 

muitos Estados-Membros relatores, sem 

que sejam claramente indicados como 

referência1a; 

 _________________ 

 1a Pestizidzulassungen in der EU – 

Bayrischer Rundfunk, 4 de dezembro de 

2018, 

https://web.br.de/interaktiv/pestizide/ 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/4 

Alteração  4 

Norbert Lins 

em nome do Grupo PPE 

Bart Staes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimento de Autorização da União para os Pesticidas 

(2018/2153(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 89 

 

Proposta de resolução Alteração 

89. Considera que o procedimento de 

reconhecimento mútuo é vital para 

partilhar o volume de trabalho e para 

fomentar o cumprimento dos prazos; 

lamenta os problemas de aplicação 

associados ao princípio do reconhecimento 

mútuo; exorta a Comissão a cooperar com 

os Estados-Membros para melhorar o 

funcionamento do sistema zonal; salienta 

que a plena aplicação da legislação em 

vigor deve ter o objetivo de evitar a 

duplicação de trabalho e, sem atrasos 

desnecessários, disponibilizar novas 

substâncias para os agricultores; 

89. Considera que o procedimento de 

reconhecimento mútuo é vital para 

partilhar o volume de trabalho e para 

facilitar o cumprimento dos prazos; 

lamenta os atrasos nas avaliações pelos 

Estados-Membros que analisam os 

pedidos de autorização e os problemas de 

aplicação associados ao princípio do 

reconhecimento mútuo; exorta a Comissão 

a cooperar com os Estados-Membros para 

melhorar o funcionamento do sistema 

zonal; salienta que a plena aplicação da 

legislação em vigor deve ter o objetivo de 

evitar a duplicação de trabalho e, sem 

atrasos desnecessários, disponibilizar 

novas substâncias para os agricultores; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/5 

Alteração  5 

Norbert Lins 

em nome do Grupo PPE 

Bart Staes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimento de Autorização da União para os Pesticidas 

(2018/2153(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 90 

 

Proposta de resolução Alteração 

90. Insta os Estados-Membros a 

respeitarem os prazos e as disposições no 

que se refere ao reconhecimento mútuo, tal 

como estabelecidos no Regulamento; 

90. Insta os Estados-Membros a 

respeitarem os prazos para a avaliação dos 

produtos fitofarmacêuticos e as 

disposições no que se refere ao 

reconhecimento mútuo, tal como 

estabelecidos no Regulamento; 

Or. en 

 

 


