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6.2.2019 A8-0045/6

Alteração 6
Karl-Heinz Florenz
em nome do Grupo PPE

Relatório A8-0045/2019
Jytte Guteland
Utilização sustentável dos pesticidas
(2017/2284(INI))

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Observa que, dentro do conjunto de 
ferramentas da proteção integrada, o 
controlo biológico envolve o reforço ou a 
introdução de espécies benéficas pré-
existentes às populações de pragas e que, 
portanto, as regulam mantendo-as sob 
controlo;  salienta, por conseguinte, a 
importância de utilizar pesticidas químicos 
como último recurso na proteção 
integrada, depois de empregar outros 
métodos físicos e biológicos e de aplicar os 
pesticidas químicos de forma seletiva e 
orientada, caso contrário esses agentes 
benéficos de controlo de pragas correm o 
risco de serem exterminados, deixando as 
culturas mais vulneráveis a futuros ataques; 

10. Observa que, dentro do conjunto de 
ferramentas da proteção integrada, o 
controlo biológico envolve o reforço ou a 
introdução de espécies benéficas pré-
existentes às populações de pragas e que, 
portanto, as regulam mantendo-as sob 
controlo; salienta, por conseguinte, a 
importância de preferir métodos 
biológicos, físicos e outros não químicos e 
sustentáveis a pesticidas químicos se 
proporcionarem um controlo de pragas 
satisfatório; salienta igualmente a 
importância de aplicar os pesticidas 
químicos de forma seletiva e orientada, 
caso contrário esses agentes benéficos de 
controlo de pragas correm o risco de serem 
exterminados, deixando as culturas mais 
vulneráveis a futuros ataques;
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Alteração 7
Karl-Heinz Florenz
em nome do Grupo PPE

Relatório A8-0045/2019
Jytte Guteland
Utilização sustentável dos pesticidas
(2017/2284(INI))

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Observa, a este respeito, que a 
resistência às substâncias ativas dos 
pesticidas é uma inevitabilidade biológica 
em pragas e doenças que se reproduzem 
rapidamente e é um problema crescente;  
chama, por conseguinte, a atenção para o 
facto de os pesticidas químicos deverem 
ser utilizados seletivamente e de forma 
orientada, como último e não primeiro 
recurso e depois de se esgotarem todas as 
alternativas possíveis, físicas ou 
biológicas;  salienta que, se assim não for, 
esses agentes benéficos de controlo de 
pragas correm o risco de serem 
exterminados, deixando as culturas mais 
vulneráveis a futuros ataques;

16. Observa, a este respeito, que a 
resistência às substâncias ativas dos 
pesticidas é uma inevitabilidade biológica 
em pragas e doenças que se reproduzem 
rapidamente e é um problema crescente; 
salienta, por conseguinte, que os métodos 
biológicos, físicos e outros não químicos e 
sustentáveis devem ser preferidos em 
detrimento dos pesticidas químicos se 
proporcionarem um controlo de pragas 
satisfatório; recorda que os pesticidas 
químicos devem ser utilizados 
seletivamente e de forma orientada; 
salienta que, se assim não for, esses 
agentes benéficos de controlo de pragas 
correm o risco de serem exterminados, 
deixando as culturas mais vulneráveis a 
futuros ataques;
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6.2.2019 A8-0045/8

Alteração 8
Karl-Heinz Florenz
em nome do Grupo PPE

Relatório A8-0045/2019
Jytte Guteland
Utilização sustentável dos pesticidas
(2017/2284(INI))

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Observa que a agricultura é uma 
das principais razões por que os lençóis de 
água subterrânea não atingem um bom 
estado químico, levando à poluição por 
pesticidas;  frisa que os esforços para 
impedir que os pesticidas entrem nos 
sistemas de água doce são mais eficazes 
em termos de custos do que as tecnologias 
para os remover e que os Estados Membros 
devem dar aos agricultores incentivos 
adequados nesse sentido;  reconhece 
igualmente, neste contexto, a importância 
da aplicação da Diretiva-Quadro Água para 
melhorar a qualidade da água;  acolhe com 
agrado o progresso alcançado pelos 
Estados-Membros no combate às 
substâncias prioritárias, que permitiu 
reduzir o número de massas de água que 
não cumprem as normas para substâncias 
como o cádmio, o chumbo e o níquel, bem 
como os pesticidas; 

28. Observa que a agricultura, 
juntamente com outras atividades na 
nossa sociedade industrializada, é uma 
das principais razões por que os lençóis de 
água subterrânea não atingem um bom 
estado químico, levando à poluição por 
pesticidas; frisa que os esforços para 
impedir que os pesticidas entrem nos 
sistemas de água doce são mais eficazes 
em termos de custos do que as tecnologias 
para os remover e que os Estados Membros 
devem dar aos agricultores incentivos 
adequados nesse sentido; reconhece 
igualmente, neste contexto, a importância 
da aplicação da Diretiva-Quadro Água para 
melhorar a qualidade da água; acolhe com 
agrado o progresso alcançado pelos 
Estados-Membros no combate às 
substâncias prioritárias, que permitiu 
reduzir o número de massas de água que 
não cumprem as normas para substâncias 
como o cádmio, o chumbo e o níquel, bem 
como os pesticidas;
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Alteração 9
Karl-Heinz Florenz
em nome do Grupo PPE

Relatório A8-0045/2019
Jytte Guteland
Utilização sustentável dos pesticidas
(2017/2284(INI))

Proposta de resolução
N.º 45

Proposta de resolução Alteração

45. Exorta a Comissão e os Estados-
Membros a darem maior ênfase à 
promoção do desenvolvimento, 
investigação, registo e comercialização de 
alternativas biológicas de baixo risco, 
nomeadamente, aumentando as 
oportunidades de financiamento no âmbito 
do Horizonte Europa e do Quadro 
Financeiro Plurianual 2021-2027;  
relembra a importância de os pesticidas 
químicos serem um último recurso no 
âmbito da proteção integrada, depois de 
esgotados outros métodos físicos e 
biológicos, bem como o valor acrescentado 
das técnicas de proteção fitossanitária 
sustentáveis e seguras do ponto de vista 
ecológico;

45. Exorta a Comissão e os Estados-
Membros a darem maior ênfase à 
promoção do desenvolvimento, 
investigação, registo e comercialização de 
alternativas biológicas de baixo risco, 
nomeadamente, aumentando as 
oportunidades de financiamento no âmbito 
do Horizonte Europa e do Quadro 
Financeiro Plurianual 2021-2027; relembra 
a importância de preferir métodos 
biológicos, físicos e outros não químicos e 
sustentáveis a pesticidas químicos se 
proporcionarem um controlo de pragas 
satisfatório; relembra a importância do 
valor acrescentado das técnicas de proteção 
fitossanitária sustentáveis e seguras do 
ponto de vista ecológico;
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6.2.2019 A8-0045/10

Alteração 10
Karl-Heinz Florenz
em nome do Grupo PPE

Relatório A8-0045/2019
Jytte Guteland
Utilização sustentável dos pesticidas
(2017/2284(INI))

Proposta de resolução
N.º 67

Proposta de resolução Alteração

67. Insta a Comissão a tomar medidas 
sérias contra os Estados-Membros que 
sistematicamente abusam das derrogações 
para pesticidas proibidos contendo 
neonicotinóides;

67. Insta a Comissão a fazer pleno uso 
dos seus direitos de controlo de modo a 
limitar as derrogações para pesticidas 
proibidos contendo neonicotinóides a 
situações de emergência justificadas;
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