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9.1.2019 A8-0475/26 

Alteração  26 

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 AN-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  AN-A. Considerando que o ónus da prova 

deve continuar a recair no requerente, de 

modo a assegurar que os fundos públicos 

não sejam gastos em estudos que 

poderiam eventualmente beneficiar 

interesses privados; que, 

simultaneamente, a transparência deve 

ser garantida em cada fase do processo de 

autorização, em total respeito pelos 

direitos de propriedade intelectual, 

assegurando ao mesmo tempo uma defesa 

coerente dos princípios de boas práticas 

de laboratório em toda a União; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/27 

Alteração  27 

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 AO 

 

Proposta de resolução Alteração 

AO. Considerando que diversas partes 

interessadas manifestaram preocupação 

relativamente à abordagem da avaliação, 

tal como estabelecida pela legislação, em 

especial no que se refere a quem deve 

apresentar os estudos científicos e as 

provas para a avaliação de substâncias 

ativas, quem deve fornecer literatura 

científica revista pelos pares e quem deve 

avaliar os estudos;  

Suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/28 

Alteração  28 

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 AW 

 

Proposta de resolução Alteração 

AW. Considerando que se concluiu que, 

ao atuarem como EMR, os Estados-

Membros utilizam práticas diferentes 

quando se trata da referenciação das 

sínteses de literatura avaliada e revista 

pelos pares apresentadas pelo requerente; 

que é fundamental que qualquer trabalho 

científico indique claramente declarações 

feitas por outrem através da utilização de 

aspas; 

AW.  Considerando que se concluiu que, 

ao atuarem como EMR, os Estados-

Membros utilizam práticas diferentes 

quando se trata da referenciação das 

sínteses de literatura avaliada e revista 

pelos pares apresentadas pelo requerente; 

que cada prática é conforme às 

obrigações dos EMR, designadamente de 

verificar a informação apresentada pelo 

requerente e, quando for caso disso, 

corrigi-la e alterá-la, com base numa 

análise crítica; que a EFSA confirmou 

que não existe qualquer requisito que 

impeça os EMR de incorporarem 

diretamente texto no projeto de relatório 

de avaliação, caso os EMR concordem 

com a síntese ou avaliação em causa; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/29 

Alteração  29 

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 AX 

 

Proposta de resolução Alteração 

AX. Considerando que o Parlamento 

reconhece o debate sobre a análise da 

literatura no relatório de avaliação de 

riscos do glifosato, elaborado pelo Instituto 

Federal Alemão de Avaliação de Riscos 

(BfR); que diversas partes interessadas 

manifestaram preocupações relativamente 

ao facto de terem sido retirados do pedido 

elementos de avaliação importantes do 

projeto de relatório de avaliação de riscos 

do glifosato, sem indicação clara de que 

constituem uma referência; 

AX. Considerando que o Parlamento 

reconhece os equívocos gerados por 

alguns participantes convidados a respeito 

da análise da literatura no relatório de 

avaliação de riscos do glifosato, elaborado 

pelo Instituto Federal Alemão de Avaliação 

de Riscos (BfR); que o Parlamento está 

satisfeito com as extensas e reiteradas 

explicações dadas pela autoridade 

nacional responsável e pelas agências 

europeias de regulamentação, segundo as 

quais o BfR elaborou o projeto de relatório 

de avaliação em conformidade com o 

procedimento normal, que permite ao 

EMR, após verificar as informações 

fornecidas e dar o seu acordo em relação 

à síntese ou à avaliação, incorporar 

diretamente partes do pedido no projeto 

de relatório de avaliação; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/30 

Alteração  30 

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 AY 

 

Proposta de resolução Alteração 

AY. Considerando que a credibilidade 

do sistema de autorização de PFF da União 

depende em grande medida da confiança 

do público na EFSA, que fornece os 

pareceres científicos que servem de base às 

decisões sobre a segurança dos alimentos 

na Europa; que a diminuição da confiança 

dos cidadãos na EFSA é motivo de 

preocupação;  

AY. Considerando que a credibilidade 

do sistema de autorização de PFF da União 

depende em grande medida da confiança 

do público na EFSA, que fornece os 

pareceres científicos que servem de base às 

decisões sobre a segurança dos alimentos 

na Europa;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/31 

Alteração  31 

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 AY-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  AY-A. Considerando que os esforços 

contínuos da EFSA no sentido de 

melhorar o seu sistema para garantir a 

independência e a gestão de potenciais 

conflitos de interesses foram louvados 

pelo Tribunal de Contas, que considerou 

esse sistema – atualizado recentemente, 

em junho de 2017 – como o mais 

avançado no universo das agências 

auditadas em 2012;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/32 

Alteração  32 

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 BB 

 

Proposta de resolução Alteração 

BB. Considerando que o Centro 

Internacional de Investigação do Cancro 

(CIIC) classificou o glifosato como 

substância provavelmente cancerígena para 

os seres humanos (grupo 2A) de acordo 

com a sua nomenclatura (equivalente à 

categoria 1B no Regulamento (CE) n.º 

1272/2008); que, após a análise das 

informações disponíveis, incluindo a 

avaliação do CIIC, a EFSA e a ECHA, as 

agências europeias responsáveis pelas 

avaliações científicas que constituem a 

base das decisões da UE em matéria de 

gestão dos riscos, concluíram que não se 

justificava a classificação como 

substância cancerígena, em conformidade 

com o disposto no Regulamento (CE) n.º 

1272/2008;  

BB. Considerando que o Centro 

Internacional de Investigação do Cancro 

(CIIC) classificou o glifosato como 

substância provavelmente cancerígena para 

os seres humanos (grupo 2A) de acordo 

com a sua nomenclatura (equivalente à 

categoria 1B no Regulamento (CE) n.º 

1272/2008), o que não está estabelecido 

como base para a tomada de decisões de 

índole regulamentar; que as agências 

europeias responsáveis pelas avaliações 

científicas relevantes para as decisões da 

UE em matéria de gestão dos riscos, a 

EFSA e a ECHA, depois de analisarem 

toda a informação disponível, incluindo a 

avaliação do CIIC, concluíram que é 

pouco provável que o glifosato constitua 

um risco cancerígeno para os seres 

humanos e que os elementos disponíveis 

não justificam uma classificação no que 

diz respeito ao seu potencial cancerígeno, 

em conformidade com o Regulamento 

(CE) n.º 1272/2008; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/33 

Alteração  33 

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 BB-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  BB-A. Considerando que do preâmbulo 

de cada monografia do CIIC consta a 

advertência de que na mesma não são 

formuladas recomendações no que diz 

respeito a regulação ou legislação, que 

são matérias da responsabilidade dos 

governos ou de outras organizações 

internacionais; que as classificações do 

CIIC e as avaliações de autoridades 

competentes de países terceiros não 

desempenham, formalmente, nenhum 

papel no processo de decisão da União; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/34 

Alteração  34 

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 BD 

 

Proposta de resolução Alteração 

BD. Considerando que várias outras 

autoridades competentes em todo o mundo, 

incluindo dos EUA, do Canadá, da Nova 

Zelândia, da Austrália e do Japão, 

concluíram posteriormente novas 

avaliações do glifosato e concluíram que 

não é cancerígeno; que o glifosato está 

ainda em avaliação na Agência de Proteção 

Ambiental dos EUA, cujo projeto de 

avaliação de riscos ecológicos afirma 

claramente que existe potencial para a 

produção de impactos nas aves, nos 

mamíferos e nas plantas terrestres e 

aquáticas; 

BD. Considerando que várias outras 

autoridades competentes em todo o mundo, 

incluindo dos EUA, do Canadá, da Nova 

Zelândia, da Austrália e do Japão, 

concluíram posteriormente novas 

avaliações do glifosato e estão de acordo 

com a avaliação feita pela EFSA, 

concluindo que não é cancerígeno; que o 

glifosato está ainda em avaliação na 

Agência de Proteção Ambiental dos EUA, 

cujo projeto de avaliação de riscos 

ecológicos afirma claramente que existe 

potencial para a produção de impactos nas 

aves, nos mamíferos e nas plantas terrestres 

e aquáticas; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/35 

Alteração  35 

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 BF 

 

Proposta de resolução Alteração 

BF. Considerando que os pareceres da 

EFSA e da ECHA continuam a suscitar 

preocupações em diversas partes 

interessadas relativamente às suas 

conclusões a favor da não classificação do 

glifosato como substância cancerígena; 

BF. Considerando que, apesar do 

amplo consenso que existe entre 

autoridades competentes de todo o globo, 

alguns grupos de partes interessadas 
continuam a suscitar preocupações sobre 

os pareceres da EFSA e da ECHA 
relativamente às suas conclusões a favor da 

não classificação do glifosato como 

substância cancerígena; que tais 

preocupações foram suscitadas na 

presença da EFSA e da ECHA, que por 

sua vez procederam a uma explicação  

fundamentada das suas conclusões; 

Or. en 

 

 


