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9.1.2019 A8-0475/6 

Alteração  6 

Anthea McIntyre 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimento de Autorização da União para os Pesticidas 

(2018/2153(INI)) 

Proposta de resolução 

Citação 29 

 

Proposta de resolução Alteração 

– Tendo em conta o relatório da Relatora 

Especial do Conselho dos Direitos 

Humanos das Nações Unidas sobre o 

direito à alimentação, publicado em 24 de 

janeiro de 2017, e relativo à utilização dos 

pesticidas na agricultura a nível mundial e 

à sua incidência nos direitos humanos 

Suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/7 

Alteração  7 

Anthea McIntyre 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimento de Autorização da União para os Pesticidas 

(2018/2153(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 

Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que o procedimento 

de autorização da UE para os produtos 

fitofarmacêuticos é um dos mais rigorosos 

no mundo; que, tendo em conta as 

preocupações suscitadas por diversas 

partes interessadas relativamente à 

avaliação do glifosato, a Comissão 

Especial sobre o procedimento de 

autorização da União para os Pesticidas 

(PEST) visa identificar domínios que 

podem ser melhorados no que diz respeito 

ao procedimento de autorização da União 

para os produtos fitofarmacêuticos, 

formulando as recomendações que 

considere necessárias para assegurar um 

nível de proteção elevado, tanto da saúde 

humana e animal como do ambiente; 

B. Considerando que o procedimento 

de autorização da UE para os produtos 

fitofarmacêuticos é um dos mais rigorosos 

no mundo, demora atualmente mais de 

11 anos, exige, em média, mais de 

200 estudos científicos e custa mais de 

220 milhões de EUR para colocar um 

produto no mercado da União; que a 

Comissão Especial sobre o procedimento 

de autorização da União para os Pesticidas 

(PEST) visa identificar domínios que 

podem ser melhorados no que diz respeito 

ao procedimento de autorização da União 

para os produtos fitofarmacêuticos, 

formulando as recomendações que 

considere necessárias para assegurar um 

nível de proteção elevado, tanto da saúde 

humana e animal como do ambiente, e, 

simultaneamente, incentivando a 

competitividade, fomentando e facilitando 

a investigação, e apoiando a 

produtividade agrícola, tendo em vista a 

produção de alimentos sustentáveis, 

seguros, saudáveis e nutritivos, 

cumprindo os objetivos definidos no 

artigo 1.º, n.º 3, do Regulamento; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/8 

Alteração  8 

Anthea McIntyre 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimento de Autorização da União para os Pesticidas 

(2018/2153(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando B-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 B-A. Considerando que, devido ao rigor 

da legislação da UE, o número de 

substâncias no mercado diminuiu; que, de 

um total de 43 substâncias propostas, 

apenas 20 foram aprovadas, das quais 

apenas oito foram autorizadas para 

utilização em produtos fitossanitários 

desde a entrada em vigor do 

Regulamento; que nos últimos dois anos 

não foi apresentado nenhum pedido de 

aprovação de uma nova substância ativa; 

que esta situação conduz à escassez de 

pesticidas, tão necessários para os 

agricultores, o que coloca em risco o 

abastecimento de alimentos e ameaça a 

consecução de todos os objetivos do 

Regulamento, entre os quais a 

salvaguarda da competitividade da 

agricultura da União; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/9 

Alteração  9 

Anthea McIntyre 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimento de Autorização da União para os Pesticidas 

(2018/2153(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando B-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 B-B. Considerando que todas as fases 

do procedimento de aprovação devem ser 

melhoradas, a fim de fomentar a 

confiança do público no sistema de 

regulamentação dos produtos 

fitossanitários; que a transparência dos 

processos de autorização relacionados 

com as atividades das autoridades 

competentes deve igualmente ser 

melhorada; que a proposta da Comissão 

no sentido da revisão do Regulamento 

(CE) n.º 178/2002 relativo à legislação 

alimentar geral tem como objetivo dar 

resposta às preocupações suscitadas 

relativamente aos dados e aos elementos 

de prova facultados durante o processo de 

avaliação e aumentar a transparência; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/10 

Alteração  10 

Anthea McIntyre 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimento de Autorização da União para os Pesticidas 

(2018/2153(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando C 

 

Proposta de resolução Alteração 

C. Considerando que o princípio da 

precaução é um princípio geral da política 

da União, conforme consignado no artigo 

191.º do TFUE; que o Regulamento, nos 

termos do seu artigo 1.º, n.º 4, assenta no 
princípio da precaução;  que, nos termos 

do seu artigo 13.º, n.º 2, as decisões de 

gestão dos riscos devem respeitar as 

condições decorrentes do princípio da 

precaução, conforme o disposto no artigo 

7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 178/2002;  

que o artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 

178/2002 dispõe que as medidas adotadas 

com base no princípio da precaução devem 

ser proporcionadas; 

C. Considerando que o princípio da 

precaução é um princípio geral da política 

da União, conforme consignado no artigo 

191.º do TFUE; que o sistema de 

autorização de produtos fitofarmacêuticos 

da União é o que tem limites máximos de 

resíduos mais baixos e o único que 

recorre à figura jurídica do princípio da 

precaução, que está consignado na 

legislação como um objetivo específico; 
que, em conformidade com o artigo 13.º, 

n.º 2, do Regulamento, as decisões de 

gestão dos riscos devem respeitar as 

condições decorrentes do princípio da 

precaução, conforme o disposto no artigo 

7.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 

178/2002; que o artigo 7.º, n.º 2, do 

Regulamento n.º 178/2002 dispõe que as 

medidas adotadas com base no princípio da 

precaução são proporcionadas; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/11 

Alteração  11 

Anthea McIntyre 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimento de Autorização da União para os Pesticidas 

(2018/2153(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que diversas partes 

interessadas manifestaram preocupações 

relativamente à avaliação do glifosato, 

nomeadamente quanto à independência, 

objetividade e transparência da avaliação 

efetuada, à correta aplicação dos critérios 

de classificação do Regulamento (CE) n.º 

1272/2008, à adequada utilização dos 

documentos de orientação pertinentes e à 

adequada aplicação dos critérios de 

aprovação e do princípio da precaução; 

Suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/12 

Alteração  12 

Anthea McIntyre 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimento de Autorização da União para os Pesticidas 

(2018/2153(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando F 

 

Proposta de resolução Alteração 

F. Considerando que a avaliação da 

aplicação do Regulamento revelou que os 

objetivos de proteção da saúde humana e 

animal e do ambiente não estão a ser 

integralmente alcançados e que poderiam 

ser introduzidas melhorias para alcançar 

todos os objetivos do Regulamento; 

F. Considerando que a avaliação da 

aplicação do Regulamento revelou que 

poderiam ser introduzidas melhorias para 

alcançar todos os objetivos previstos no 

artigo 1.º, n.º 3, do Regulamento; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/13 

Alteração  13 

Anthea McIntyre 

em nome do Grupo ECR 

 

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 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 no momento 

em que as avaliações podem ser entregues; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/14 

Alteração  14 

Anthea McIntyre 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimento de Autorização da União para os Pesticidas 

(2018/2153(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando J 

 

Proposta de resolução Alteração 

J. Considerando que se constatou uma 

falta de transparência no processo de 

tomada de decisões durante todo o 

procedimento, desde a falta de acesso 

público aos estudos completos e a dados 

em bruto até à fase da gestão dos riscos; 

J. Considerando que se constatou uma 

falta de transparência no processo de 

tomada de decisões; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/15 

Alteração  15 

Anthea McIntyre 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimento de Autorização da União para os Pesticidas 

(2018/2153(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando Q 

 

Proposta de resolução Alteração 

Q. Considerando que é inadequada a 

utilização de produtos fitofarmacêuticos 

em zonas utilizadas pelo público em geral 

ou por grupos vulneráveis; 

Suprimido 

Or. en 

 

 


