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9.1.2019 A8-0475/107 

Alteração  107 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimento de Autorização da União para os Pesticidas 

(2018/2153(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando O 

 

Proposta de resolução Alteração 

O. Considerando que a utilização 

generalizada, bem como a utilização 

profilática quando inadequada, de 

produtos fitofarmacêuticos suscita 

preocupação; 

O. Considerando que a utilização 

profilática generalizada de produtos 

fitofarmacêuticos sintéticos suscita 

preocupação e viola o princípio do 

controlo integrado de pragas (IPM) como 

«último recurso»; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/108 

Alteração  108 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimento de Autorização da União para os Pesticidas 

(2018/2153(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando BQ-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  BQ-A. Considerando que cinco 

substâncias ativas atualmente aprovadas 

ao abrigo do Regulamento (CE) 

n.º 1107/2009 são candidatas a 

substituição devido a propriedades 

desreguladoras do sistema endócrino, 

nomeadamente o neonicotinoide 

tiaclopride, que não está sujeito a 

quaisquer restrições a nível da UE; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/109 

Alteração  109 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimento de Autorização da União para os Pesticidas 

(2018/2153(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando BQ-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  BQ-B. Considerando que o repetido 

prolongamento dos períodos de aprovação 

de várias substâncias ativas devido a 

atrasos nas avaliações «fora do controlo 

dos requerentes» parece ter-se tornado 

um procedimento normal; que tal é 

evidente no caso do clorpirifos, cujo 

período de aprovação foi prolongado três 

vezes nos últimos cinco anos, apesar da 

sua comprovada toxicidade para o 

desenvolvimento neurológico; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/110 

Alteração  110 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

em nome do Grupo EFDD 

 

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; 

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; 

que o neonicotinoide tiaclopride não é 

abrangido pela moratória da UE; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/111 

Alteração  111 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 na UE; que alguns 

Estados-Membros recorrem muito mais do 

que outros ao artigo 53.º; que alguns 

Estados-Membros recorrem a derrogações 

do artigo 53.º para proteger a produção 

nacional contra a concorrência desleal 

dos produtos provenientes de outros 

Estados-Membros onde essas autorizações 

são habitualmente concedidas; 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; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/112 

Alteração  112 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimento de Autorização da União para os Pesticidas 

(2018/2153(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Considera que, no sistema da 

União, deve ser prestada maior atenção à 

utilização generalizada, e à utilização 

profilática quando inadequada, de 

produtos fitofarmacêuticos e aos seus 

efeitos na saúde humana, na saúde animal e 

no ambiente, bem como ao aumento da 

resistência no organismo visado; 

9. Considera que a utilização 

profilática generalizada de produtos 

fitofarmacêuticos sintéticos deve ser 

evitada devido aos seus efeitos na saúde 

humana, na saúde animal e no ambiente, 

bem como ao aumento da resistência no 

organismo visado; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/113 

Alteração  113 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 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, e 

que não devem ser aprovadas substâncias 

para as quais não existam dados 

suficientes para tirar conclusões sobre os 

riscos, como foi o caso da cloropicrina em 

2011; 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; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/114 

Alteração  114 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

em nome do Grupo EFDD 

 

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; 

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; insta ainda os 

Estados-Membros a monitorizarem a 

utilização destes produtos e a publicarem 

dados exatos sobre a dose utilizada e a 

frequência, bem como sobre a área 

tratada; 

Or. en 

 

 


