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9.1.2019 A8-0475/46 

Alteração  46 

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 BU 

 

Proposta de resolução Alteração 

BU. Considerando que existe falta de 

disponibilidade de produtos 

fitofarmacêuticos de baixo risco;  que 

apenas dez substâncias foram aprovadas 

como produtos fitofarmacêuticos de baixo 

risco, de um total de quase 500 substâncias 

disponíveis no mercado da UE;  que a falta 

de disponibilidade de produtos 

fitofarmacêuticos de baixo risco dificulta 

a adoção e o desenvolvimento da gestão 

integrada de pragas;  que esta falta de 

disponibilidade resulta da morosidade do 

processo de avaliação, autorização e 

registo; 

BU. Considerando que é necessário 

apoiar a aprovação acelerada de novos 

produtos fitofarmacêuticos de baixo risco; 

que apenas dez substâncias foram 

aprovadas como produtos 

fitofarmacêuticos de baixo risco, de um 

total de quase 500 substâncias disponíveis 

no mercado da UE; que na avaliação de 

execução europeia que fez ao 

regulamento, o Parlamento observa que é 

um facto amplamente reconhecido que o 

número de substâncias ativas disponíveis 

está a diminuir consideravelmente; 

considerando que as substâncias de baixo 

risco devem ser incentivadas, podendo 

constituir uma alternativa a determinadas 

substâncias; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/47 

Alteração  47 

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 BW 

 

Proposta de resolução Alteração 

BW. Considerando que os produtos 

fitofarmacêuticos devem ser 

cuidadosamente avaliados à luz dos atuais 

conhecimentos científicos e técnicos antes 

da sua autorização;  que o défice de 

efetivos e/ou de financiamento pode 

resultar numa dependência excessiva da 

avaliação efetuada para a aprovação das 

substâncias ativas no contexto das 

decisões relativas a produtos 

fitofarmacêuticos; 

BW. Considerando que os produtos 

fitofarmacêuticos devem ser 

cuidadosamente avaliados à luz dos atuais 

conhecimentos científicos e técnicos antes 

da sua autorização;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/48 

Alteração  48 

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 BX 

 

Proposta de resolução Alteração 

BX. Considerando que o procedimento 

de autorização de produtos 

fitofarmacêuticos e, em especial, os 

requisitos em matéria de dados para a 

avaliação dos riscos, devem ter em conta a 

utilização efetiva dos produtos 

fitofarmacêuticos; 

BX. Considerando que o procedimento 

de autorização de produtos 

fitofarmacêuticos e, em especial, os 

requisitos em matéria de dados para a 

avaliação dos riscos, já têm em conta a 

utilização efetiva dos produtos 

fitofarmacêuticos; 

Or. en 



 

AM\1173497PT.docx  PE631.640v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

9.1.2019 A8-0475/49 

Alteração  49 

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 CB 

 

Proposta de resolução Alteração 

CB. Considerando que a ausência de 

tais listas a nível da UE torna mais difícil 

a avaliação exaustiva dos riscos dos 

produtos fitofarmacêuticos; 

Suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/50 

Alteração  50 

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 CC 

 

Proposta de resolução Alteração 

CC. Considerando que foi manifestada 

preocupação relativamente ao sistema 

zonal e, em especial, aos atrasos no 

procedimento e às frequentes reavaliações 

completas ou parciais de pedidos no 

contexto do reconhecimento mútuo, 

decorrentes das diferentes necessidades 

nacionais de modelos de avaliação de 

Estados-Membros na mesma zona;  que o 

objetivo do procedimento de 

reconhecimento mútuo pelos 

Estados-Membros é simplificar os 

procedimentos e aumentar a confiança 

entre os Estados-Membros;  que a 

aplicação do procedimento de 

reconhecimento mútuo é considerada um 

instrumento importante para aumentar a 

partilha do trabalho e assegurar o 

cumprimento dos prazos, garantindo 

simultaneamente uma proteção ideal, e 

sendo também importante para o 

funcionamento do mercado interno; 

CC. Considerando que foi manifestada 

preocupação relativamente ao sistema 

zonal e, em especial, aos atrasos no 

procedimento e às frequentes reavaliações 

completas ou parciais de pedidos no 

contexto do reconhecimento mútuo, 

decorrentes das diferentes necessidades 

nacionais de modelos de avaliação de 

Estados-Membros na mesma zona; que o 

objetivo, no âmbito do mercado único, do 

procedimento de reconhecimento mútuo 

pelos Estados-Membros numa zona 

geográfica específica é simplificar os 

procedimentos e aumentar a confiança 

entre os Estados-Membros; que a aplicação 

do procedimento de reconhecimento mútuo 

é considerada um instrumento importante 

para aumentar a partilha do trabalho e 

assegurar o cumprimento dos prazos, 

garantindo simultaneamente uma proteção 

ideal para os utilizadores; salienta que 

esses atrasos obstam seriamente à 

introdução de produtos eficientes e 

inovadores no mercado; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/51 

Alteração  51 

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 CH 

 

Proposta de resolução Alteração 

CH. Considerando que relatórios 

recentes revelaram uma expressiva 

diminuição da biodiversidade das aves e 

dos insetos, sobretudo das abelhas e de 

outros polinizadores;  que, nos últimos 27 

anos, foi observada uma diminuição de 

mais de 75 % da biomassa total de insetos 

voadores nas zonas protegidas1; que a 

intensificação da agricultura (por 

exemplo, utilização de pesticidas, 

exploração ao longo do ano, aumento da 

utilização de fertilizantes e frequência das 

medidas agronómicas), que não foi 

incorporada nessa análise, pode constituir 

uma causa plausível; que a intensificação 

da agricultura tem sido associada a um 

declínio global da biodiversidade das 

plantas, insetos, aves e outras espécies;  

que a biodiversidade e ecossistemas 

robustos, com relevo para as abelhas e 

outros insetos polinizadores, se revestem 

de uma importância fundamental para 

garantir a existência de um setor agrícola 

sadio e sustentável; 

_______________________ 
1 Hallmann CA, Sorg M, Jongejans E, Siepel H, 

Hofland N, Schwan H, et al. (2017) More than 75 

percent decline over 27 years in total flying insect 

biomass in protected areas [Declínio superior a 

75 % ao longo de 27 anos na biomassa total de 

insetos voadores em zonas protegidas]. PLoS ONE 

12(10): e0185809. 

CH. que a biodiversidade e ecossistemas 

robustos, com relevo para as abelhas e 

outros insetos polinizadores, se revestem 

de uma importância fundamental para 

garantir a existência de um setor agrícola 

sadio e sustentável; 
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https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809 

 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/52 

Alteração  52 

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 CI 

 

Proposta de resolução Alteração 

CI. Considerando que a proibição de 

todas as utilizações ao ar livre de três 

neonicotinóides (imidaclopride, 

clotianidina e tiametoxame) é 

favoravelmente acolhida;  que estas 

proibições não devem ser comprometidas 

por derrogações indevidas do artigo 53.º; 

Suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/53 

Alteração  53 

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 CJ 

 

Proposta de resolução Alteração 

CJ. Considerando que outros produtos 

fitofarmacêuticos sistémicos devem ser 

restringidos o mais possível, incluindo 

para o tratamento de sementes, se 

representarem um perigo para a saúde 

humana e o ambiente; 

Suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/54 

Alteração  54 

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 CK 

 

Proposta de resolução Alteração 

CK. Considerando que a utilização e os 

casos identificados de autorizações de 

emergência concedidas nos termos do 

artigo 53.º, n.º 2, do Regulamento, estão a 

aumentar na UE;  que alguns 

Estados-Membros recorrem muito mais do 

que outros ao artigo 53.º; que, na sua 

recente avaliação das autorizações de 

emergência de três neonicotinóides, a 

EFSA concluiu que, em alguns casos, essas 

autorizações estavam em conformidade 

com as disposições previstas na legislação, 

ao passo que noutros essas condições não 

foram cumpridas; 

CK. Considerando que a utilização e os 

casos identificados de autorizações de 

emergência concedidas nos termos do 

artigo 53.º, n.º 2, do Regulamento estão a 

aumentar em alguns Estados-Membros e a 

diminuir noutros; que alguns 

Estados-Membros recorrem muito mais do 

que outros ao artigo 53.º; que, na sua 

recente avaliação das autorizações de 

emergência de três neonicotinóides, a 

EFSA concluiu que, em alguns casos, essas 

autorizações estavam em conformidade 

com as disposições previstas na legislação, 

ao passo que noutros essas condições não 

foram cumpridas, e que, nestes casos, o 

efeito de substituição devia ser 

investigado; que, no seu mais recente 

relatório de auditoria, a Comissão referiu 

que, nos Estados-Membros, os sistemas de 

autorização de emergência são eficientes 

a examinar a justificação para conceder 

este tipo de autorização para utilizações 

limitadas e controladas; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/55 

Alteração  55 

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 CL 

 

Proposta de resolução Alteração 

CL. Considerando que os atrasos 

sistemáticos nos processos de autorização 

podem também conduzir a uma utilização 

crescente de autorizações de emergência;  

que o recurso a derrogações do artigo 53.º 

para utilizações menores para solucionar 

situações especiais, que não sejam 

situações de emergência efetivas, não é 

viável nem adequado;  que a EFSA deve 

investigar o efeito da substituição, bem 

como a disponibilidade de métodos não 

químicos; 

CL. Considerando que uma auditoria 

da Comissão à avaliação da autorização 

de produtos fitofarmacêuticos nos 

Estados-Membros concluiu que a maioria 

dos países não cumpre praticamente 

nenhum dos prazos previstos no 

regulamento e que os atrasos na 

concessão de autorizações regulares, 

especialmente para utilizações menores, 

conduzem a um aumento do número de 

pedidos de autorizações de emergência; 

que a incapacidade de atacar as pragas, 

particularmente no caso de culturas 

especializadas, põe em risco a qualidade, 

a diversidade e a sustentabilidade das 

culturas alimentares na UE; que o risco 

para a produção, incluindo as quebras 

nas colheitas e os custos adicionais para 

os agricultores, foi estimado em mais de 

mil milhões de euros; que os riscos se 

tornarão cada vez maiores, à medida que 

a população aumenta e a utilização dos 

solos se intensifica; 

Or. en 

 

 


