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9.1.2019 A8-0475/56 

Alteração  56 

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 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Considera que, embora a UE tenha 

um dos sistemas mais rigorosos do mundo, 

tanto o Regulamento como a sua aplicação 

necessitam de melhorias para que os seus 

objetivos possam ser atingidos; 

1. Considera que, embora a UE tenha 

um dos sistemas mais rigorosos do mundo, 

e embora se congratule com o 

aperfeiçoamento contínuo do 
Regulamento, e especialmente com a 

revisão em curso da legislação alimentar 

geral (Regulamento (CE) n.º 178/2002), 

mesmo o mais rigoroso sistema é 

suscetível de ser aperfeiçoado, inclusive 

ao nível da sua aplicação; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/57 

Alteração  57 

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 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Insta a Comissão e os 

Estados-Membros a garantirem a 

aplicação plena e uniforme dos critérios 

de exclusão relacionados com o risco no 

caso de substâncias ativas mutagénicas, 

cancerígenas ou tóxicas para a 

reprodução, ou que têm propriedades 

desreguladoras do sistema endócrino; 

Suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/58 

Alteração  58 

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 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Insta a Comissão e os 

Estados-Membros, enquanto gestores de 

risco, a aplicarem devidamente o princípio 

da precaução sempre que, na sequência de 

uma avaliação da informação disponível, 

a possibilidade de efeitos nocivos para a 

saúde seja identificada, mas persista a 

incerteza científica, através da adoção de 

medidas provisórias de gestão dos riscos 

necessárias para assegurar um elevado 

nível de proteção da saúde humana; 

6. Regista que a observância do 

princípio da precaução tem suscitado 

preocupações, mas os casos como o 

Regulamento de Execução (UE) 

n.º 781/2013 da Comissão respeitante ao 

fipronil e o Regulamento de Execução 

(UE) n.º 485/2013 da Comissão sobre os 

neonicotinoides (CE abril), bem como a 

não aprovação de 22 substâncias desde a 

entrada em vigor do Regulamento 

(CE) n.º 1107/2009, demonstram que o 

princípio da precaução está a ser 

respeitado; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/59 

Alteração  59 

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 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Congratula-se com a recomendação 

do Mecanismo de Aconselhamento 

Científico, segundo a qual a Comissão deve 

facilitar um debate mais amplo em toda a 

sociedade, a fim de desenvolver uma visão 

partilhada a nível da UE no que respeita à 

produção sustentável de alimentos, 

incluindo o papel dos produtos 

fitofarmacêuticos nesse domínio; é de 

parecer que tais considerações devem ter 

em conta, entre outros fatores, a qualidade, 

segurança, disponibilidade e acessibilidade 

dos alimentos para os consumidores, o 

rendimento justo e a competitividade e a 

viabilidade a longo prazo da produção 

agrícola, bem como as alterações 

climáticas e os riscos e benefícios a curto e 

longo prazo para a saúde humana e animal 

e para o ambiente associados a diferentes 

cenários de utilização de produtos 

fitofarmacêuticos, incluindo a gestão das 

pragas e um cenário de utilização zero; 

8. Congratula-se com a recomendação 

do Mecanismo de Aconselhamento 

Científico, segundo a qual a Comissão 

deveria facilitar um debate mais amplo em 

toda a sociedade, a fim de desenvolver uma 

visão partilhada a nível da UE no que 

respeita à produção sustentável de 

alimentos, incluindo o papel dos produtos 

fitofarmacêuticos nesse domínio; é de 

parecer que tais considerações devem ter 

em conta, entre outros fatores, a qualidade, 

segurança, disponibilidade e acessibilidade 

dos alimentos para os consumidores, o 

rendimento justo e a competitividade e a 

viabilidade a longo prazo da produção 

agrícola, inclusive no que se refere à 

responsabilidade da União de contribuir 

para a segurança alimentar de uma 

população mundial em crescimento, em 

consonância com o segundo objetivo de 

desenvolvimento sustentável (ODS 2), 

bem como as alterações climáticas e os 

riscos e benefícios a curto e longo prazo 

para a saúde humana e animal e para o 

ambiente associados a diferentes cenários 

de utilização de produtos 

fitofarmacêuticos, incluindo a gestão 

integrada das pragas; salienta que a não 

utilização de produtos fitofarmacêuticos 

também acarreta riscos; destaca que os 

produtos fitofarmacêuticos mantêm os 
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corredores de transportes e as zonas 

urbanas livres de ervas daninhas, que 

servem de refúgio a pragas, e controlam 

as espécies invasoras, como a 

sanguinária-do-japão, que põem em risco 

as fundações dos edifícios, as proteções 

contra inundações e a biodiversidade; 

considera que os riscos e os benefícios 

para o ambiente de técnicas alternativas 

não químicas também deveriam ser 

avaliados; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/60 

Alteração  60 

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 

N.º 8-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 8-A. Insta a Comissão a recorrer ao seu 

Mecanismo de Aconselhamento Científico 

quando elaborar propostas para melhorar 

a aplicação do quadro regulamentar 

atual, incluindo o resultado da avaliação 

REFIT do regulamento, atualmente em 

curso; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/61 

Alteração  61 

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 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Considera que, no sistema da 

União, deve ser prestada maior atenção à 

utilização generalizada, e à utilização 

profilática quando inadequada, de 

produtos fitofarmacêuticos e aos seus 

efeitos na saúde humana, na saúde 

animal e no ambiente, bem como ao 

aumento da resistência no organismo 

visado; 

9. Considera que, no sistema da 

União, deve ser prestada maior atenção ao 

risco de utilização incorreta e inadequada 

de produtos fitofarmacêuticos, incluindo 

métodos de aplicação profilática, e aos 

seus efeitos no ambiente e no aumento da 

resistência; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/62 

Alteração  62 

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 

N.º 9-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 9-A. Reconhece que a utilização 

profilática de produtos fitofarmacêuticos 

pode, em muitos casos, reduzir a 

necessidade de intervenção adicional 

química ou não química e, em termos do 

seu balanço, pode ser positiva do ponto de 

vista ambiental; compreende que, em 

determinadas situações, não existem 

alternativas aos produtos 

fitofarmacêuticos para tratar o 

aparecimento de ervas daninhas ou as 

populações de pragas ou doenças 

estabelecidas, e que, por conseguinte, a 

utilização profilática constitui a única 

opção para prevenir a redução do 

rendimento e da qualidade das culturas; 

reconhece ainda que alguns produtos 

fitofarmacêuticos, devido ao seu modo de 

ação, devem ser aplicados antes do 

aparecimento das ervas daninhas para 

que sejam eficazes; por conseguinte, 

entende que as aplicações profiláticas 

devem continuar a integrar o conjunto de 

tratamentos e proteções à disposição do 

agricultor; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/63 

Alteração  63 

Anthea McIntyre 

em nome da Comissão dos Assuntos Constitucionais 

 

Relatório A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimento de Autorização da União para os Pesticidas 

(2018/2153(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Exorta a Comissão e os 

Estados-Membros a deixarem de permitir 

a utilização de produtos fitofarmacêuticos 

em zonas utilizadas pelo público em geral 

ou por grupos vulneráveis, tal como 

definido no artigo 12.º, alínea a) da 

Diretiva 2009/128/CE; 

Suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/64 

Alteração  64 

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 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Apela à criação de um sistema de 

vigilância pós-comercialização eficaz para 

monitorizar sistematicamente os impactos 

na vida real da utilização de produtos 

fitofarmacêuticos para a saúde humana e 

animal e para o ambiente em geral, 

nomeadamente a longo prazo;  salienta 

que a vigilância pós-comercialização dos 

produtos fitofarmacêuticos deve garantir 

uma recolha de dados e uma 

comunicação eficaz entre todas as partes 

interessadas, ser transparente e 

disponibilizada ao público;  insta a EFSA 
e a ECHA a desenvolverem orientações 

harmonizadas para uma vigilância 

pós-comercialização eficaz neste domínio; 

15. Apela à criação de um sistema de 

vigilância pós-comercialização eficaz para 

monitorizar os impactos da utilização de 

produtos fitofarmacêuticos na 

produtividade agrícola, na saúde humana 

e animal e no ambiente em geral; 

considera que a Direção de Auditorias e 

Análises no Domínio da Saúde e dos 

Alimentos da Comissão poderá 

desempenhar um papel neste domínio; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/65 

Alteração  65 

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 

N.º 18 

 

Proposta de resolução Alteração 

18. Exorta a Comissão a realizar um 

estudo epidemiológico sobre os impactos 

na vida real dos produtos 

fitofarmacêuticos na saúde humana; 

Suprimido 

Or. en 

 

 


