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Pergunta com pedido de resposta oral O-000002/2017 

à Comissão 
Artigo 128.º do Regimento 

Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Stefan 

Eck, Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Eleonora Forenza, Marisa 

Matias, Jiří Maštálka, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Fabio De 

Masi, Marina Albiol Guzmán, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez 
em nome do Grupo GUE/NGL 

Pavel Poc, Piernicola Pedicini, Bart Staes 

Assunto: Adaptar os novos critérios de identificação dos desreguladores endócrinos às 
preocupações em matéria de comércio externo 

Recentemente, vários meios de comunicação social publicaram excertos da ata de uma reunião entre 
funcionários da Comissão e os embaixadores dos Estados Unidos, do Canadá, da Argentina e do 
Brasil sobre o projeto de proposta da Comissão visando definir novos critérios de identificação dos 
desreguladores endócrinos. 

Esta ata mostra que a Comissão se debruçou sobre as preocupações expressas pelo embaixadores 
no que respeita aos novos critérios, assegurando-lhes, concretamente, que o projeto de proposta 
prevê a possibilidade de estabelecer limites máximos de resíduos (LMR) e argumentando que estes 
devem ser aceites como uma proposta ambiciosa para dar resposta às preocupações dos 
embaixadores. 

A possibilidade de fixar LMR aplicáveis aos desreguladores endócrinos foi amplamente criticada pelo 
Parlamento Europeu, nomeadamente por vários membros da Comissão ENVI, dado que a 
identificação desses limites teria por base o risco (e não o perigo), deixando, por isso, de ser 
consentânea com o princípio da precaução. Para além disso, constituiria uma violação do 
Regulamento (CE) n.o 1107/2009, o qual prescreve que uma substância ativa, protetor de 
fitotoxicidade ou agente sinérgico apenas é aprovado se não [for] «considerado como tendo 
propriedades perturbadoras do sistema endócrino que podem causar efeitos adversos nos seres 
humanos, exceto se a exposição de seres humanos à referida substância ativa, protetor de 
fitotoxicidade ou agente sinérgico num produto fitofarmacêutico, nas condições realistas de utilização 
propostas, for negligenciável». 

A Comissão sempre afirmou que a legislação da UE é elaborada de forma independente. Neste 
contexto, a Comissão também afirmou que os acordos comerciais não afetam esta independência, 
nem a aplicação do princípio de precaução, que serve para proteger a saúde pública, a saúde animal 
e o ambiente.  

Não reconhece a Comissão que, ao atender às preocupações dos embaixadores, a sua declaração 
de independência deixou de ser válida? 

Não reconhece a Comissão, por conseguinte, que o projeto de proposta é influenciado pelas 
preocupações em matéria de comércio externo e não é adaptada ao seu objetivo, ou seja, a proteção 
da saúde humana, da saúde animal e do ambiente? 
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