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9.1.2019 A8-0475/86 

Alteração  86 

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 

N.º 72 

 

Proposta de resolução Alteração 

72. Solicita a atribuição de recursos 

adequados que permitam finalizar o 

controlo e a análise ambiental de 

pós-comercialização, incluindo a 

monitorização dos resíduos de pesticidas 

nos solos e nas poeiras, cujos resultados 

devem ser partilhados com a EFSA;  

Suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/87 

Alteração  87 

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 

N.º 74 

 

Proposta de resolução Alteração 

74. Solicita ao Mecanismo de 

Aconselhamento Científico da Comissão 

que atue, a pedido, como mediador em 

controvérsias científicas envolvendo 

substâncias ativas;  

Suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/88 

Alteração  88 

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 

N.º 75 

 

Proposta de resolução Alteração 

75. Insta o Mecanismo de 

Aconselhamento Científico a proceder a 

uma análise sistemática de todos os 

estudos disponíveis sobre o potencial 

cancerígeno do glifosato e das 

formulações à base de glifosato, a fim de 

avaliar se se justifica rever a aprovação 

do glifosato em conformidade com o 

artigo 21.º do Regulamento; 

Suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/89 

Alteração  89 

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 

N.º 76 

 

Proposta de resolução Alteração 

76. Lamenta profundamente os 

numerosos atrasos a nível dos 

Estados-Membros e da Comissão, antes e 

após a revisão pelos pares da AESA, em 

particular os atrasos na avaliação das 

substâncias que cumprem os critérios de 

exclusão, e insta os EMR e a Comissão a 

cumprirem os prazos estabelecidos no 

Regulamento;  

76. Lamenta profundamente os 

numerosos atrasos a nível dos 

Estados-Membros, antes e após a revisão 

pelos pares da AESA, em particular os 

atrasos na avaliação das substâncias que 

cumprem os critérios de exclusão, e insta 

os EMR e a Comissão a cumprirem os 

prazos estabelecidos no Regulamento; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/90 

Alteração  90 

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 

N.º 80 

 

Proposta de resolução Alteração 

80. Exorta a Comissão a limitar 

estritamente a utilização do procedimento 

relativo aos dados de confirmação ao seu 

objetivo, conforme previsto no artigo 6.º, 

alínea f), do Regulamento, nomeadamente 

sempre que sejam fixados novos requisitos 

durante o processo de avaliação ou na 

sequência de novos conhecimentos 

científicos e técnicos;  considera que a 

proteção da saúde pública e do ambiente 

deve constituir a máxima prioridade, 

devendo ser simultaneamente 

proporcionados aos requerentes prazos de 

autorização fiáveis;  salienta que a 

existência de dossiês completos é essencial 

para as aprovações de substâncias ativas;  

lamenta que o procedimento de 

derrogação por dados confirmatórios 

tenha conduzido à permanência no 

mercado por um período prolongado de 

pelo menos duas substância ativas que, de 

outro modo, teriam sido restringidas;

  

80. Exorta a Comissão a avaliar a 

utilização do procedimento relativo aos 

dados de confirmação e a limitar a sua 

aplicação ao objetivo previsto no artigo 

6.º, alínea f), do regulamento, 

nomeadamente, sempre que sejam fixados 

novos requisitos durante o processo de 

avaliação ou na sequência de novos 

conhecimentos científicos e técnicos; 

considera que a proteção da saúde pública 

e do ambiente deve constituir a máxima 

prioridade, devendo ser simultaneamente 

proporcionados aos requerentes prazos de 

autorização fiáveis; salienta que a 

existência de dossiês completos é essencial 

para as aprovações de substâncias ativas; 

observa que, na absoluta maioria dos 

casos, as informações confirmatórias 

confirmaram integralmente as decisões da 

Comissão em matéria de aprovação e que, 

em apenas dois destes casos, a análise das 

informações confirmatórias levou à 

adoção de novas medidas de gestão dos 

riscos ; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/91 

Alteração  91 

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 

N.º 83 

 

Proposta de resolução Alteração 

83. Insta também a Comissão a 

assegurar que o controlo 

pós-comercialização avaliará a eficácia e 

a eficiência das medidas de redução 

aplicadas;  

Suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/92 

Alteração  92 

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 

N.º 86 

 

Proposta de resolução Alteração 

86. Insta a Comissão, em conformidade 

com a sua resolução de 15 de fevereiro de 

2017 sobre pesticidas de baixo risco de 

origem biológica e com a sua resolução, de 

13 de setembro de 2018, sobre a aplicação 

do Regulamento, a apresentar uma 

proposta legislativa específica para alterar 

o Regulamento fora do procedimento 

REFIT em curso, com vista a permitir um 

processo acelerado de avaliação, 

autorização e registo rigoroso de elevada 

qualidade;  

86. Insta a Comissão, em conformidade 

com a sua resolução de 15 de fevereiro de 

2017 sobre pesticidas de baixo risco de 

origem biológica e com a sua resolução, de 

13 de setembro de 2018, sobre a aplicação 

do Regulamento, a apresentar uma 

proposta legislativa específica para alterar 

o Regulamento fora do procedimento 

REFIT em curso, com vista a permitir um 

processo de avaliação, autorização e 

registo rigoroso e de elevada qualidade; 

salienta que os produtos fitofarmacêuticos 

de origem biológica devem ser sujeitos às 

mesmas avaliações rigorosas que as 

outras substâncias; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/93 

Alteração  93 

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 

N.º 88 

 

Proposta de resolução Alteração 

88. Insta a Comissão a proceder a 

uma avaliação aprofundada do sistema 

zonal, de modo a avaliar a melhor forma 

de assegurar uma correta avaliação 

científica harmonizada dos produtos 

fitofarmacêuticos, salvaguardando as 

responsabilidades dos Estados-Membros 

no que respeita à sua autorização, 

restrição ou recusa, bem como a rever as 

limitações da recusa de autorização;  

88. Congratula-se com a ideia e as 

metas do sistema de autorização zonal e 

recorda que este sistema deve, em 

princípio, conduzir a um processo de 

autorização de produtos fitofarmacêuticos 

mais eficiente em termos de tempo e de 

custos para todas as partes envolvidas; 

lamenta que, apesar do objetivo de evitar 

a dupla avaliação, o trabalho da 

Comissão PEST tenha revelado a 

existência de diferenças na forma como 

as zonas aplicam os procedimentos de 

reconhecimento mútuo; solicita que a 

Comissão e os Estados-Membros tomem 

medidas para melhorar o funcionamento 

e a eficácia do sistema zonal, reforçando 

a coordenação e aplicando plenamente o 

reconhecimento mútuo; insta a Comissão, 

neste contexto, a proceder a uma 

avaliação aprofundada do sistema zonal; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/94 

Alteração  94 

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 

N.º 92 

 

Proposta de resolução Alteração 

92. Insta os Estados-Membros a 

assegurarem que todos os produtos 

fitofarmacêuticos sejam submetidos a 

avaliações adequadas, incluindo cenários 

de exposição, com base nos dados obtidos 

para o próprio produto fitofarmacêutico, e 

considera que a extrapolação de dados 

sobre produtos fitofarmacêuticos não deve 

ser feita a partir de dados obtidos sobre 

substâncias ativas, a menos que tal seja 

cientificamente justificado e confirmado 

como fiável pelo controlo de 

pós-comercialização; 

92. Insta os Estados-Membros a 

assegurarem que todos os produtos 

fitofarmacêuticos sejam submetidos a 

avaliações adequadas, incluindo cenários 

de exposição, com base nos dados obtidos 

para o próprio produto fitofarmacêutico; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/95 

Alteração  95 

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 

N.º 96 

 

Proposta de resolução Alteração 

96. Solicita que seja concedido acesso 

público aos estudos acima referidos, 

incluindo todos os documentos e 

informações de apoio relacionados com os 

pedidos de autorização, num formato 

legível por máquina e na sua totalidade, a 

fim de assegurar transparência, 

possibilitando assim um controlo 

independente atempado, protegendo 

simultaneamente os dados pessoais e 

assegurando que quem solicita os estudos 

apenas os possa utilizar para fins não 

comerciais, a fim de salvaguardar os 

direitos de propriedade intelectual 

relevantes;  

96. Solicita que seja concedido acesso 

público aos estudos acima referidos, 

incluindo todos os documentos e 

informações de apoio relacionados com os 

pedidos de autorização, num formato 

legível por máquina e na sua totalidade, a 

fim de assegurar transparência, no pleno 

respeito dos direitos de propriedade 

intelectual e numa fase adequada do 

processo de aprovação;  

Or. en 

 

 


