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9.1.2019 A8-0475/16 

Alteração  16 

Anthea McIntyre 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimento de Autorização da União para os Pesticidas 

(2018/2153(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando VA (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  V-A. Considerando que é importante 

combater as ervas daninhas, as pragas e 

as doenças vegetais; que, na ausência de 

tratamento, essas ervas daninhas e 

doenças têm um impacto negativo no 

cultivo das colheitas, podendo estas 

desenvolver impactos e efeitos 

secundários, como as micotoxinas, que 

conseguem sobreviver no produto 

acabado e constituem um risco grave para 

a saúde humana e animal; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/17 

Alteração  17 

Anthea McIntyre 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimento de Autorização da União para os Pesticidas 

(2018/2153(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando X 

 

Proposta de resolução Alteração 

X. Considerando que as decisões de 

autorização sobre as novas substâncias 

ativas e produtos fitofarmacêuticos são 

invariavelmente tomadas num contexto de 

incerteza relativamente aos impactos na 

vida real;  que falta uma monitorização 

pós-autorização;  que faltam dados sobre 

as quantidades exatas de cada produto 

fitofarmacêutico utilizado, sobre a 

execução e a eficácia das medidas de 

atenuação e sobre os potenciais efeitos 

nocivos para a saúde humana e animal e 

para o ambiente; 

Suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/18 

Alteração  18 

Anthea McIntyre 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimento de Autorização da União para os Pesticidas 

(2018/2153(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando Y 

 

Proposta de resolução Alteração 

Y. Considerando que a falta de dados 

diz respeito aos impactos na vida real das 

substâncias ativas, protetores de 

fitotoxicidade, agentes sinérgicos e 

coformulantes e os seus metabolitos, bem 

como a formulações e misturas de 

produtos;  que, por conseguinte, não 

existe uma quantificação real do impacto 

total dos pesticidas na saúde humana e 

animal, bem como no ambiente; 

Suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/19 

Alteração  19 

Anthea McIntyre 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimento de Autorização da União para os Pesticidas 

(2018/2153(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando Z 

 

Proposta de resolução Alteração 

Z. Considerando que o projeto-piloto 

de monitorização da presença de 

pesticidas no ambiente através das 

abelhas melíferas ainda não foi 

implementado, apesar de ter sido incluído 

no orçamento da União para os exercícios 

financeiros de 2017 e 2018; 

Suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/20 

Alteração  20 

Anthea McIntyre 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimento de Autorização da União para os Pesticidas 

(2018/2153(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando AD 

 

Proposta de resolução Alteração 

AD. Considerando que atualmente não 

existe qualquer obrigação legal de 

realizar ensaios de neurotoxicidade para o 

desenvolvimento (DNT) com substâncias 

ativas, que possam estar na origem de 

perturbações do autismo, perturbação de 

hiperatividade e défice de atenção 

(PHDA) e dislexia;  que os estudos de 

neurotoxicidade para o desenvolvimento 

são necessários e podem suscitar estudos 

ad hoc para responder a preocupações 

específicas;  que, neste contexto, a EFSA 

está a trabalhar num projeto em curso 

destinado a desenvolver alternativas que 

não envolvam animais para o rastreio dos 

efeitos de DNT; 

AD. que os estudos de neurotoxicidade 

para o desenvolvimento são necessários e 

podem suscitar estudos ad hoc para 

responder a preocupações específicas; que, 

neste contexto, a EFSA está a trabalhar 

num projeto em curso destinado a 

desenvolver alternativas que não envolvam 

animais para o rastreio dos efeitos de 

neurotoxicidade para o desenvolvimento 

(DNT); 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/21 

Alteração  21 

Anthea McIntyre 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimento de Autorização da União para os Pesticidas 

(2018/2153(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando AJ 

 

Proposta de resolução Alteração 

AJ. Considerando que foram 

manifestadas preocupações em termos de 

transparência e de conflitos de interesses 

relativamente ao direito de os requerentes 

escolherem o Estado-Membro relator 

(EMR) aquando do primeiro pedido de 

aprovação de uma substância ativa; 

Suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/22 

Alteração  22 

Anthea McIntyre 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimento de Autorização da União para os Pesticidas 

(2018/2153(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando AJ-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  AJ-A. Considerando que as metodologias 

para a avaliação científica de substâncias 

ativas, sob a forma de orientações 

utilizadas pela EFSA e pelos 

Estados-Membros, nem sempre refletem a 

situação mais atualizada em termos de 

conhecimentos científicos e técnicos, 

conforme requerido pelo artigo 4.º do 

Regulamento; que o Regulamento (UE) 

n.º 283/2013 da Comissão, que estabelece 

os requisitos mínimos em matéria de 

dados para a aprovação de substâncias 

ativas, deve ser regularmente atualizado, 

a fim de ter em conta os conhecimentos 

científicos e técnicos atualizados; que a 

Comunicação da Comissão 2013/C 95/01 

continua a ser a mais completa fonte de 

documentos de orientação e de 

orientações para ensaios, embora alguns 

dos documentos nela enumerados possam 

ter sido substituídos e necessitem de ser 

atualizados; que o atual quadro 

regulamentar prevê flexibilidade 

suficiente para assegurar que qualquer 

ensaio validado possa ser utilizado, 

quando dotado de justificação científica 

suficiente; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/23 

Alteração  23 

Anthea McIntyre 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimento de Autorização da União para os Pesticidas 

(2018/2153(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando AK 

 

Proposta de resolução Alteração 

AK. Considerando que, além disso, 

diversas partes interessadas manifestaram 

preocupações em termos de transparência 

e de conflitos de interesses pelo facto de o 

EMR encarregado pela Comissão de 

renovar o relatório de avaliação poder ser 

o mesmo que elaborou o projeto de 

relatório de avaliação inicial; 

Suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/24 

Alteração  24 

Anthea McIntyre 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimento de Autorização da União para os Pesticidas 

(2018/2153(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando AK-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  AK-A. Considerando que, no acórdão do 

Processo T-257/07, o Tribunal de Justiça 

Europeu declara que «Na determinação 

do nível de risco considerado inaceitável 

para a sociedade, as instituições estão 

sujeitas às suas obrigações de assegurar 

um elevado nível de proteção da saúde 

pública, da segurança e do ambiente. Este 

elevado nível de proteção, para ser 

compatível com esta disposição, não tem 

de ser necessariamente o mais elevado 

possível em termos técnicos.  Por outro 

lado, essas instituições não podem seguir 

uma abordagem puramente hipotética do 

risco nem orientar as suas decisões para 

um nível de «risco zero»; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/25 

Alteração  25 

Anthea McIntyre 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimento de Autorização da União para os Pesticidas 

(2018/2153(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando AK-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  AK-B. Considerando que a Comissão, 

com o apoio dos Estados-Membros, 

aprova substâncias ativas que a EFSA 

considera suscetíveis de apresentar riscos 

elevados para o ambiente e para a 

biodiversidade, desde que se possa 

demonstrar que as mesmas são passíveis 

de utilizações seguras e se aplique uma 

margem de segurança prudente, tendo em 

conta a necessidade em termos agrícolas e 

tendo em devida consideração a dosagem 

real e a tecnologia utilizada na sua 

aplicação;  

Or. en 

 

 


