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20.10.2017 B8-0567/8 

Alteração  8 

Angélique Delahaye 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Projeto de regulamento de execução da Comissão que renova a aprovação da substância ativa 

glifosato, em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado, e que altera o 

anexo do Regulamento de Execução (UE) n.º 540/2011 

Proposta de resolução 

Considerando C 

 

Proposta de resolução Alteração 

C. Considerando que a população em 

geral está exposta sobretudo por viver 

perto de áreas pulverizadas e através do 

consumo doméstico e da alimentação; que 

a exposição ao glifosato está a aumentar 

devido ao aumento no volume total de 

glifosato utilizado;  que o impacto do 

glifosato e dos seus coformulantes mais 

comuns na saúde humana deve ser 

controlado regularmente;  que o glifosato 

e/ou os seus resíduos foram detetados na 

água, no solo, em alimentos e bebidas, em 

produtos não comestíveis e no corpo 

humano (por exemplo, na urina); 

C. Considerando que a população em 

geral está exposta sobretudo por viver 

perto de áreas pulverizadas e através do 

consumo doméstico e da alimentação; que 

a exposição ao glifosato está a aumentar 

devido ao aumento no volume total de 

glifosato utilizado; que o impacto do 

glifosato e dos seus coformulantes mais 

comuns na saúde humana deve ser 

controlado regularmente; que os 

componentes do glifosato e/ou os seus 

resíduos que foram detetados na água, no 

solo, em alimentos e bebidas, em produtos 

não comestíveis se encontram abaixo dos 

limites legais; que os componentes do 

glifosato e/ou os seus resíduos também 

foram detetados no corpo humano (por 

exemplo, na urina); 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/9 

Alteração  9 

Angélique Delahaye 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Projeto de regulamento de execução da Comissão que renova a aprovação da substância ativa 

glifosato, em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado, e que altera o 

anexo do Regulamento de Execução (UE) n.º 540/2011 

Proposta de resolução 

Considerando I-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  I-A. Considerando que, numa reunião 

conjunta sobre os resíduos de pesticidas 

(JMPR) realizada pela Organização para 

a Alimentação e a Agricultura (FAO) e a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), 

em maio de 2016, o painel de peritos da 

FAO sobre os resíduos de pesticidas nos 

alimentos e no ambiente e o grupo de 

avaliação principal da OMS sobre 

resíduos de pesticidas concluíram que é 

pouco provável que o glifosato seja 

genotóxico nas exposições diárias 

previsíveis e que é pouco provável que 

represente um risco cancerígeno para o 

ser humano decorrente da exposição 

através da dieta alimentar; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/10 

Alteração  10 

Angélique Delahaye 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Projeto de regulamento de execução da Comissão que renova a aprovação da substância ativa 

glifosato, em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado, e que altera o 

anexo do Regulamento de Execução (UE) n.º 540/2011 

Proposta de resolução 

Considerando L 

 

Proposta de resolução Alteração 

L. Considerando que, antes de 

conceder uma prorrogação técnica de 

18-meses para o glifosato em 29 de junho 

de 2016, o Parlamento aprovou uma 

resolução, em 13 de abril de 2016, na qual 

instava a Comissão a renovar a aprovação 

do glifosato por um período de sete anos, 

mas na qual também sublinhava que a 

Comissão não deveria aprová-la para 

utilizações não profissionais, para 

quaisquer utilizações em parques públicos 

ou nas suas imediações, em parques 

infantis e jardins públicos, ou para 

qualquer utilização agrícola quando os 

sistemas integrados de gestão de pragas 

forem suficientes para o controlo 

necessário das ervas daninhas; 

L. Considerando que, antes de 

conceder uma prorrogação técnica de 

18 meses para o glifosato em 29 de junho 

de 2016, o Parlamento aprovou uma 

resolução, em 13 de abril de 2016, na qual 

instava a Comissão a renovar a aprovação 

do glifosato por um período de sete anos, 

mas na qual também sublinhava que a 

Comissão não deveria aprová-la para 

utilizações não profissionais, para 

quaisquer utilizações em parques públicos 

ou nas suas imediações, em parques 

infantis e jardins públicos, ou para 

qualquer utilização agrícola quando os 

sistemas integrados de gestão de pragas 

forem suficientes para o controlo 

necessário das ervas daninhas; que essa 

resolução também instava a Comissão a 

desenvolver a formação e a autorização 

de utilização profissional, para prestar 

informação melhor sobre a utilização do 

glifosato, e a estabelecer limites rigorosos 

sobre a utilização anterior à colheita de 

produtos que contenham a substância 

ativa glifosato, a fim de evitar a utilização 

incorreta da substância e limitar os 

potenciais riscos associados à mesma; 
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20.10.2017 B8-0567/11 

Alteração  11 

Angélique Delahaye 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Projeto de regulamento de execução da Comissão que renova a aprovação da substância ativa 

glifosato, em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado, e que altera o 

anexo do Regulamento de Execução (UE) n.º 540/2011 

Proposta de resolução 

Considerando P 

 

Proposta de resolução Alteração 

P. Considerando que o projeto de 

regulamento de execução da Comissão, 

que se baseia numa avaliação científica 

conduzida pelo Instituto Federal Alemão 

de Avaliação de Riscos (BfR), pela EFSA 

e pela ECHA propõe, no entanto, a 

autorização de glifosato até 15 de 

dezembro de 2027, ou seja, durante um 

período de dez anos; considerando que esta 

autorização se aplicaria a partir de 16 de 

dezembro de 2017; 

P. Considerando que o projeto de 

regulamento de execução da Comissão, 

que se baseia numa avaliação científica 

conduzida pelo Instituto Federal Alemão 

de Avaliação de Riscos (BfR), pela EFSA 

e pela ECHA propõe a autorização de 

glifosato até 15 de dezembro de 2027, ou 

seja, durante um período de dez anos; 

considerando que esta autorização se 

aplicaria a partir de 16 de dezembro de 

2017; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/12 

Alteração  12 

Angélique Delahaye 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Projeto de regulamento de execução da Comissão que renova a aprovação da substância ativa 

glifosato, em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado, e que altera o 

anexo do Regulamento de Execução (UE) n.º 540/2011 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Solicita à Comissão que retire o seu 

projeto de regulamento de execução e que 

apresente um novo projeto de regulamento 

de execução em conformidade com os 

requisitos estabelecidos pelo Regulamento 

(CE)  n.º 1107/2009, isto é, incluindo não 

apenas o parecer da EFSA, mas também 

outros fatores legítimos e o princípio da 

precaução; 

2. Solicita à Comissão que retire o seu 

projeto de regulamento de execução e que 

apresente um novo projeto de regulamento 

de execução em conformidade com os 

requisitos estabelecidos pelo Regulamento 

(CE) n.º 1107/2009, isto é, incluindo não 

apenas o parecer da EFSA, mas também 

outros fatores legítimos pertinentes para o 

assunto em apreço, juntamente com o 

princípio da precaução, sempre que as 

condições estabelecidas no artigo 7.º, n.º 

1,o Regulamento (CE) n.º 178/2002 sejam 

relevantes, a fim de abordar melhor a 

utilização de herbicidas que contêm 

glifosato; exorta a Comissão a 

recomendar aos Estados-Membros que 

desenvolvam a formação e a autorização 

de utilização profissional, para prestar 

informação melhor sobre a utilização do 

glifosato, e a estabelecer limites rigorosos 

sobre a utilização anterior à colheita de 

produtos que contenham a substância 

ativa glifosato; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/13 

Alteração  13 

Angélique Delahaye 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Projeto de regulamento de execução da Comissão que renova a aprovação da substância ativa 

glifosato, em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado, e que altera o 

anexo do Regulamento de Execução (UE) n.º 540/2011 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Solicita à Comissão que adote as 

medidas necessárias para eliminar 

progressivamente a substância ativa 

glifosato na União Europeia até 15 de 

dezembro de 2020, assegurando que 

nenhuma utilização de glifosato seja 

autorizada após essa data, o que inclui 

um eventual período de renovação ou 

período referido no artigo 32.º do 

Regulamento (CE)  n.º 1107/2009; 

5. Solicita à Comissão que adote as 

medidas necessárias para renovar a 

substância ativa glifosato na União 

Europeia até 15 de dezembro de 2022, a 

fim de desenvolver uma alternativa mais 

segura e rentável de baixo risco para 

substituir a utilização do glifosato; 

recorda que, nos termos do artigo 21.º do 

Regulamento (CE) n.º 1107/2009, a 

Comissão pode retirar a aprovação de 

uma substância ativa durante o período 

da sua autorização se a mesma já não 

satisfizer os critérios para a sua 

aprovação; recorda que, na sequência de 

qualquer nova autorização, os Estados-

Membros são obrigados a reavaliar todos 

os produtos no mercado que contenham 

glifosato, incluindo os seus 

coformulantes, e a assegurar que 

continuem a respeitar as normas de 

segurança modernas; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/14 

Alteração  14 

Angélique Delahaye 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Projeto de regulamento de execução da Comissão que renova a aprovação da substância ativa 

glifosato, em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado, e que altera o 

anexo do Regulamento de Execução (UE) n.º 540/2011 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Solicita à Comissão e aos Estados-

Membros que garantam que a avaliação 

científica dos pesticidas para aprovação 

regulamentar pela UE se baseie apenas em 

estudos publicados analisados pelos pares e 

independentes que tenham sido 

encomendados por autoridades públicas 

competentes;  considera que o 

procedimento REFIT do Regulamento 

(CE) n.º 1107/2009 pode, potencialmente, 

ser utilizado para esse efeito;  considera, 

além disso, que a EFSA e a ECHA deverão 

ser dotadas de recursos suficientes para 

aumentar a sua capacidade, a fim de 

permitir a encomenda de estudos 

científicos independentes e de assegurar o 

respeito das normas científicas mais 

elevadas e a proteção da saúde e da 

segurança dos cidadãos da UE; 

7. Solicita à Comissão e aos Estados-

Membros que respeitem rigorosamente as 

regras processuais e garantam que a 

avaliação científica dos pesticidas para 

aprovação regulamentar pela UE se baseie 

igualmente, com um nível de prioridade 

elevado, em estudos publicados analisados 

pelos pares e independentes que tenham 

sido encomendados por autoridades 

públicas competentes; considera que o 

procedimento REFIT do Regulamento 

(CE) n.º 1107/2009 pode, potencialmente, 

ser utilizado para esse efeito; considera, 

além disso, que a EFSA e a ECHA deverão 

ser dotadas de recursos suficientes para 

aumentar a sua capacidade, a fim de 

permitir a encomenda de estudos 

científicos independentes e de assegurar o 

respeito das normas científicas mais 

elevadas e a proteção da saúde e da 

segurança dos cidadãos da UE; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/15 

Alteração  15 

Angélique Delahaye 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Projeto de regulamento de execução da Comissão que renova a aprovação da substância ativa 

glifosato, em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado, e que altera o 

anexo do Regulamento de Execução (UE) n.º 540/2011 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Solicita à Comissão e aos 

Estados-Membros que proponham medidas 

de transição adequadas para o setor 

agrícola e que publiquem um documento 

de orientação que defina todas as possíveis 

alternativas de baixo risco mais seguras 

com vista a ajudar o setor agrícola durante 

o período de eliminação progressiva da 

substância ativa glifosato e todos os 

recursos já disponíveis para o setor 

agrícola no contexto da atual PAC; 

10. Solicita à Comissão e aos 

Estados-Membros que proponham medidas 

de transição adequadas para o setor 

agrícola e que publiquem um documento 

de orientação que defina todas as possíveis 

alternativas mais seguras e rentáveis de 

baixo risco com vista a ajudar o setor 

agrícola durante o período e todos os 

recursos já disponíveis para o setor 

agrícola no contexto da atual PAC; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/16 

Alteração  16 

Angélique Delahaye 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Projeto de regulamento de execução da Comissão que renova a aprovação da substância ativa 

glifosato, em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado, e que altera o 

anexo do Regulamento de Execução (UE) n.º 540/2011 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 

Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que, de todos os 

herbicidas, o herbicida sistémico glifosato 

tem atualmente o maior volume de 

produção mundial;  que 76 % da utilização 

de glifosato a nível mundial ocorre na 

agricultura; que o glifosato é também 

muito utilizado em aplicações florestais, 

urbanas e de jardim; que 72 % do volume 

total de glifosato aplicado a nível mundial 

entre 1974 e 2014 foi pulverizado só nos 

últimos dez anos; 

B. Considerando que, de todos os 

herbicidas, o herbicida sistémico glifosato 

tem atualmente o maior volume de 

produção mundial; que 76 % da utilização 

de glifosato a nível mundial ocorre na 

agricultura; que o glifosato é também 

muito utilizado em aplicações florestais, 

urbanas e de jardim; 

Or. en 

 

 


