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5.9.2018 A8-0268/2 

Alteração  2 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Aplicação do Regulamento sobre produtos fitofarmacêuticos 

2017/2128(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  7-A. Manifesta preocupação com o 

facto de a aplicação do regulamento, no 

que respeita à utilização de animais em 

ensaios de identificação de perigos e de 

avaliação dos riscos, não estar em 

conformidade com os princípios 

consagrados de substituição, de redução e 

de refinamento da Diretiva 2010/63/UE 

relativa a ensaios com animais e com o 

facto de o ensaio biológico de dois anos 

relativo à carcinogenicidade poder 

conduzir a resultados controversos1; 

______________ 

1 Fonte: Com base em informações e conclusões 

da avaliação de execução europeia, estudo do 

EPRS de abril de 2018, p. 36 e II-33. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0268/3 

Alteração  3 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Aplicação do Regulamento sobre produtos fitofarmacêuticos 

2017/2128(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 36-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  36-A.  Solicita à Comissão e aos Estados-

Membros que assegurem que a extensão 

processual do período de aprovação 

durante o procedimento, nos termos do 

artigo 17.º do regulamento, não será 

utilizada para substâncias ativas 

mutagénicas, cancerígenas ou tóxicas 

para a reprodução e, portanto, das 

categorias 1A ou 1B, ou substâncias 

ativas que apresentem características de 

desregulação endócrina e sejam 

prejudiciais para o ser humano ou para os 

animais, como é atualmente o caso das 

substâncias flumioxazina, tiaclopride, 

clortolurão e dimoxistrobina1; 

______________ 

1 Fonte: 

https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl

/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents

/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot

.pdf 

Or. en 

 

https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
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5.9.2018 A8-0268/4 

Alteração  4 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Aplicação do Regulamento sobre produtos fitofarmacêuticos 

2017/2128(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 36-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  36-B. Deve ser proibida imediatamente a 

utilização de substâncias ativas 

mutagénicas, cancerígenas ou tóxicas 

para a reprodução e, portanto, das 

categorias 1A ou 1B, ou de substâncias 

ativas que apresentem características de 

desregulação endócrina e sejam 

prejudiciais para o ser humano ou para os 

animais, que já receberam uma ou mais 

extensões processuais do período de 

aprovação, em conformidade com o artigo 

17.º;  

Or. en 
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5.9.2018 A8-0268/5 

Alteração  5 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Aplicação do Regulamento sobre produtos fitofarmacêuticos 

2017/2128(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 39-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  39-A. Insta a Comissão e os Estados-

Membros a proibirem os ensaios em 

animais na investigação e procedimentos 

de avaliação relacionados com produtos 

fitofarmacêuticos;  

Or. en 

 

 

 


