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9.1.2019 A8-0475/36 

Alteração  36 

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 BG 

 

Proposta de resolução Alteração 

BG. Considerando que, infelizmente, 

não foi possível encontrar solução para 

esta controvérsia no âmbito da Comissão 

Especial; 

Suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/37 

Alteração  37 

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 BI 

 

Proposta de resolução Alteração 

BI. Considerando que os denominados 

«Monsanto Papers» e o recente acórdão 

do Supremo Tribunal do Estado da 

Califórnia, no processo Dewayne Johnson 

v Monsanto (processo n.º CGC-16-

550128) e subsequente recurso, 

levantaram preocupações quanto à 

independência e aos conflitos de 

interesses no processo de avaliação do 

glifosato; 

Suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/38 

Alteração  38 

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 BK 

 

Proposta de resolução Alteração 

BK. Considerando que a decisão de 

renovar a aprovação do glifosato não 

contém medidas juridicamente vinculativas 

de redução dos riscos a nível da União; 

considerando que a Comissão decidiu 

adotar uma recomendação específica nas 

condições de aprovação, que prescreve que 

os Estados-Membros, em sede de 

autorização de produtos fitofarmacêuticos 

que contenham glifosato, devem 

obrigatoriamente prestar particular atenção 

aos riscos para os vertebrados terrestres; 

que foi identificado um elevado risco a 

longo prazo em quase todas as utilizações 

de glifosato para vertebrados terrestres não 

visados, incluindo mamíferos e aves; 

BK. Considerando que a decisão de 

renovar a aprovação do glifosato não 

contém medidas juridicamente vinculativas 

de redução dos riscos a nível da União, 

embora a Comissão tenha decidido adotar 

uma disposição específica nas condições 

de aprovação, que prescreve que os 

Estados-Membros, em sede de autorização 

de produtos fitofarmacêuticos que 

contenham glifosato, devem 

obrigatoriamente prestar particular atenção 

aos riscos para os vertebrados terrestres; 

que foi identificado um elevado risco a 

longo prazo em quase todas as utilizações 

de glifosato para vertebrados terrestres não 

visados, incluindo mamíferos e aves, o 

qual não foi, contudo, classificado como 

preocupante nas conclusões da EFSA, 

porque na avaliação se deduziu, em 

conformidade com o disposto no artigo 

4.º, n.º 5, do Regulamento, que, no caso 

de pelo menos uma das utilizações 

representativas, o risco associado 

expectável seria baixo; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/39 

Alteração  39 

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 BL 

 

Proposta de resolução Alteração 

BL. Considerando que a ECHA 

concluiu que a exposição ao glifosato 

provoca lesões oculares graves e é tóxica 

para os organismos aquáticos, com efeitos 

duradouros; 

Suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/40 

Alteração  40 

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 BM 

 

Proposta de resolução Alteração 

BM. Considerando que não é claro em 

que condições é que a Comissão e os 

Estados-Membros consideram que um 

risco é inaceitável para o ambiente; 

BM. Considerando que, no acórdão no 

Processo T-257/07, o Tribunal de Justiça 

Europeu declara que «No momento da 

determinação do nível de risco 

considerado inaceitável pela sociedade, as 

instituições estão vinculadas pela sua 

obrigação de assegurar um nível elevado 

de proteção da saúde pública, da 

segurança e do ambiente. Este nível de 

proteção, para ser compatível com esta 

disposição, não deve necessariamente ser 

tecnicamente o mais elevado possível 

Acresce que estas instituições não podem 

adotar uma abordagem puramente 

hipotética do risco e orientar as suas 

decisões por um nível de “risco zero”»;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/41 

Alteração  41 

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 BN 

 

Proposta de resolução Alteração 

BN. Considerando que o facto de a 

Comissão, com o apoio dos Estados-

Membros, aprovar substâncias ativas que 

a EFSA considera que apresentam riscos 

elevados para o ambiente e para a 

biodiversidade é motivo de preocupação, 

uma vez que, nos termos do artigo 4.º, n.º 

3, alínea e), do Regulamento, um produto 

fitofarmacêutico não deve ter efeitos 

inaceitáveis no ambiente; 

Suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/42 

Alteração  42 

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 BO 

 

Proposta de resolução Alteração 

BO. Considerando que, na sua decisão 

relativa ao processo 12/2013/MDC, de 18 

de fevereiro de 2016, o Provedor de Justiça 

Europeu declarou que a apresentação de 

informações confirmatórias não deve dizer 

respeito a requisitos de dados existentes no 

momento da apresentação do pedido 

relativamente à avaliação dos riscos para a 

saúde e para os quais existiam documentos 

de orientação adequados; 

BO. Considerando que, na sua decisão 

relativa ao processo 12/2013/MDC, de 18 

de fevereiro de 2016, o Provedor de Justiça 

Europeu tomou nota da declaração da 

Comissão, segundo a qual a apresentação 

de informações confirmatórias não deve 

dizer respeito a requisitos de dados 

existentes no momento da apresentação do 

pedido relativamente à avaliação dos riscos 

para a saúde e para os quais existiam 

documentos de orientação adequados; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/43 

Alteração  43 

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 BP 

 

Proposta de resolução Alteração 

BP. Considerando que os dados 

confirmatórios não estão, de um modo 

geral, sujeitos ao mesmo controlo 

científico ou avaliação que os dados 

apresentados no pedido inicial, uma vez 

que não são sistematicamente objeto de 

uma análise pelos pares da EFSA; que, 

na sua decisão de 2016, o Provedor de 

Justiça Europeu convidou a Comissão a 

analisar se, a partir de agora, todas as 

informações confirmatórias devem ser 

sistematicamente sujeitas a uma análise 

pelos pares da EFSA e se os documentos 

de orientação devem ser alterados em 

conformidade; 

Suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/44 

Alteração  44 

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 BQ 

 

Proposta de resolução Alteração 

BQ. Considerando que, com base no 

relatório de acompanhamento 

apresentado pela Comissão em fevereiro 

de 2018 relativamente a dez substâncias 

ativas examinadas no âmbito do inquérito 

do Provedor de Justiça, o procedimento 

relativo aos dados de confirmação 

conduziu a que duas substâncias ativas, 

haloxifope-P e malatião, que teriam sido 

restringidas, permanecem no mercado por 

um período prolongado; 

Suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/45 

Alteração  45 

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 BS 

 

Proposta de resolução Alteração 

BS. Considerando que, não obstante os 

riscos identificados pela EFSA nas suas 

conclusões sobre substâncias ativas, a 

Comissão frequentemente deixa a adoção 

de medidas de redução dos riscos ao 

critério dos Estados-Membros, ainda que o 

Regulamento lhe confira a possibilidade de 

impor tais medidas a nível da UE; que esta 

abordagem foi rejeitada pelo Provedor de 

Justiça Europeu na sua decisão relativa ao 

processo 12/2013/MDC; 

BS. Considerando que a EFSA 

identifica riscos nas suas conclusões sobre 

substâncias ativas, mas a Comissão 

frequentemente deixa a adoção de medidas 

de redução dos riscos ao critério dos 

Estados-Membros, que dispõem de 

conhecimentos especializados pertinentes 

das necessidades específicas do país, ainda 

que o Regulamento lhe confira a 

possibilidade de impor tais medidas a nível 

da UE; que esta abordagem foi rejeitada 

pelo Provedor de Justiça Europeu na sua 

decisão relativa ao processo 

12/2013/MDC; que o Provedor de Justiça 

Europeu declarou que, na sua opinião, a 

definição exata de medidas de redução 

dos riscos deve ser deixada ao critério das 

autoridades nacionais, reconhecendo que 

é esse o nível mais apto a assegurar que 

essas medidas se adaptem às 

especificidades das diferentes condições 

de terra, solo e clima e das práticas 

agrícolas locais; 

Or. en 

 

 


