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9.1.2019 A8-0475/96 

Alteração  96 

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 97 

 

Proposta de resolução Alteração 

97. Insta a Comissão a analisar se 

seria adequado responsabilizar a EFSA 

pela avaliação dos riscos dos produtos 

fitofarmacêuticos, mantendo 

simultaneamente que a decisão concreta 

sobre a autorização de produtos 

fitofarmacêuticos tem lugar a nível 

nacional, a fim de ter em conta situações 

específicas de cada país; 

Suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/97 

Alteração  97 

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 98 

 

Proposta de resolução Alteração 

98. Insta os Estados-Membros a 

aumentarem a eficiência através de uma 

maior coordenação a nível zonal e 

interzonal, por forma a que possam 

partilhar melhor a carga de trabalho, 

utilizar da melhor forma os recursos de 

cada Estado-Membro e conceder as 

derrogações ao abrigo do artigo 53.º do 

Regulamento apenas quando requisitos 

existentes são rigorosamente cumpridos; 

98. Insta os Estados-Membros a 

aumentarem a eficiência através de uma 

maior coordenação a nível zonal e 

interzonal, por forma a que possam 

partilhar melhor a carga de trabalho, 

utilizar da melhor forma os recursos de 

cada Estado-Membro e conceder as 

derrogações ao abrigo do artigo 53.º do 

Regulamento apenas quando tais 

derrogações são coerentes com o 

regulamento, designadamente: estão 

limitadas a um período não superior a 120 

dias; são utilizadas de forma limitada e 

controlada; e são utilizadas quando uma 

medida é necessária devido a uma ameaça 

que não possa ser contida por quaisquer 

outros meios razoáveis; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/98 

Alteração  98 

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 100 

 

Proposta de resolução Alteração 

100. Insta os Estados-Membros a 

aplicarem melhor os procedimentos de 

autorização a nível nacional, com vista a 

limitar a situações de emergência reais as 

derrogações e prorrogações concedidas ao 

abrigo do artigo 53.º do Regulamento; 

exorta os Estados-Membros a aplicarem 

estritamente o artigo 53.º do 

Regulamento, a apenas aceitarem e a 

examinarem os pedidos de derrogação 

completos e a apresentarem apenas as 

notificações de derrogações à Comissão e 

aos outros Estados-Membros; 

100. Insta os Estados-Membros a 

aplicarem rigorosamente os prazos legais 

no que respeita às diversas componentes 

de autorização dos produtos 

fitofarmacêuticos em geral, e sobretudo 

tendo em conta utilizações menores; 

salienta que um melhor cumprimento dos 

prazos legais deveria contribuiria para 

reduzir a necessidade de autorizações de 

emergência ao abrigo do artigo 53.º; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/99 

Alteração  99 

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 101 

 

Proposta de resolução Alteração 

101. Exorta a Comissão a utilizar 

plenamente os seus direitos de controlo ao 

abrigo do artigo 53.º, n.ºs 2 e 3, a fim de 

limitar as derrogações e prorrogações 

concedidas nos termos do artigo 53.º a 

situações de emergência justificadas; 

101. Exorta a Comissão a utilizar 

plenamente os seus direitos de controlo ao 

abrigo do artigo 53.º, n.ºs 2 e 3, a fim de 

garantir que as derrogações e prorrogações 

são coerentes com o Regulamento, 

designadamente: estão limitadas a um 

período não superior a 120 dias; são 

utilizadas de forma limitada e controlada; 

e são utilizadas quando uma medida é 

necessária devido a uma ameaça que não 

possa ser contida por quaisquer outros 

meios razoáveis; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/100 

Alteração  100 

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 102 

 

Proposta de resolução Alteração 

102. Solicita aos Estados-Membros que 

assegurem que a consulta pública das 

partes interessadas pertinentes seja 

efetuada antes de conceder qualquer 

autorização de emergência ao abrigo do 

artigo 53.º, sem gerar atrasos 

desnecessários na concessão de 

autorizações de emergência, e que todas 

as partes interessadas pertinentes sejam 

atempadamente informadas da concessão 

ou recusa da autorização de emergência; 

Suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/101 

Alteração  101 

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 103 

 

Proposta de resolução Alteração 

103. Apela a todos os Estados-Membros 

no sentido de que publiquem os 

formulários de pedido completos que 

recebem solicitando uma autorização de 

emergência ao abrigo do artigo 53.º, 

independentemente de a autorização ser 

concedida ou recusada; 

Suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/102 

Alteração  102 

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 112 

 

Proposta de resolução Alteração 

112. Apela a uma definição harmonizada 

de «menor utilização», a fim de assegurar 

condições de concorrência equitativas, e 

recomenda a criação de uma lista única 

UE de grandes culturas; 

112. Apela a uma definição harmonizada 

de «menor utilização», a fim de assegurar 

condições de concorrência equitativas; 

Or. en 

 

 


