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9.1.2019 A8-0475/66 

Alteração  66 

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 20 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Congratula-se com o projeto em 

curso da EFSA com vista a modelar os 

efeitos de DNT, mas considera que tal é 

insuficiente até que exista um requisito 

legal no sentido de que as substâncias 

ativas e outros componentes de pesticidas 

sejam avaliados relativamente aos efeitos 

de DNT como parte do processo de 

autorização;  insta, portanto, a Comissão a 

analisar as opções, a fim de garantir a 

avaliação dos efeitos de DNT das 

substâncias ativas e de outros componentes 

nos produtos fitofarmacêuticos, tendo 

plenamente em conta métodos fiáveis que 

não envolvam animais e que sejam 

centrados nos seres humanos e 

mecanísticos na avaliação do perigo de 

DNT;  

20. Congratula-se com o projeto em 

curso da EFSA com vista a modelar os 

efeitos de DNT; toma nota de que já existe 

um requisito legal para a realização de 

estudos de desenvolvimento e de estudos 
de neurotoxicidade em conformidade com 

o Regulamento (UE) n.º 283/2013 da 

Comissão; salienta que, com base nestes 

estudos, podem ser lançados novos 

ensaios para efeitos de DNT, em 

conformidade com a diretriz TG426 para 

testes da OCDE; insta a Comissão a 

analisar as opções que lhe permitam 

garantir a avaliação dos efeitos de DNT das 

substâncias ativas e de outros componentes 

nos produtos fitofarmacêuticos; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/67 

Alteração  67 

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 25 

 

Proposta de resolução Alteração 

25. Insta a EFSA e a Comissão a 

melhorarem a respetiva comunicação dos 

riscos, a fim de informar o público de 

forma adequada e facilmente acessível;  

considera que é importante melhorar o 

conhecimento do público sobre os perigos 

e riscos e sobre os perigos e riscos 

aceitáveis e inaceitáveis, aumentar a 

sensibilização para o nível de 

conformidade com os valores dos LMR 

em toda a Europa e informar os 

utilizadores das eventuais medidas de 

redução dos riscos; 

25. Insta a EFSA e a Comissão a 

melhorarem a respetiva comunicação, a 

fim de informar o público de forma 

adequada e facilmente compreensível 

sobre a necessidade dos produtos 

fitofarmacêuticos para a produção de 

alimentos seguros e com um preço 

acessível, assim como quaisquer impactos 

comprovados na saúde humana e no 

ambiente; destaca que tal deve incluir 

uma explicação da diferença entre perigos 

e riscos, dos riscos aceitáveis e utilizações 

comprovadamente seguras, e a 

contextualização de perigos e riscos da 

utilização de produtos fitofarmacêuticos 

com outros produtos e substâncias 

químicas domésticas; recomenda que 

estas informações sejam facilmente 

acessíveis e os utilizadores sejam 

informados das eventuais medidas de 

redução dos riscos; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/68 

Alteração  68 

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 26 

 

Proposta de resolução Alteração 

26. Apela à plena aplicação do 

princípio dos 3R; 

26. Apela à plena aplicação do 

princípio dos 3R, a fim de reduzir as 

situações e os efeitos dos ensaios em 

animais, em consonância com as políticas 

da União em matéria de ensaios 

científicos; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/69 

Alteração  69 

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 33 

 

Proposta de resolução Alteração 

33. Exorta a Comissão a propor a 

alteração do Regulamento de modo a 

poder adotar um programa de trabalho no 

que respeita à designação do EMR para 

os pedidos de aprovação, com base em 

critérios que permitam uma avaliação 

independente, objetiva e transparente:  

conhecimentos especializados, recursos, 

ausência de conflitos de interesses, 

relevância para o produto, capacidade 

técnica e capacidade para obter resultados 

cientificamente sólidos e fiáveis dentro de 

um determinado prazo, juntamente com 

um processo completo de análise pelos 

pares e uma consulta das partes 

interessadas, em moldes semelhantes ao 

do sistema de renovação da aprovação de 

substâncias ativas; 

Suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/70 

Alteração  70 

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 34 

 

Proposta de resolução Alteração 

34. Solicita à Comissão que atribua a 

avaliação dos pedidos de renovação a um 

Estado-Membro que não o responsável 

pela(s) avaliação(ões) anterior(es), 

contanto que o nível de especialização e 

os recursos necessários possam ser 

assegurados; 

Suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/71 

Alteração  71 

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 35 

 

Proposta de resolução Alteração 

35. Exorta a Comissão a assegurar 

que apenas se tornem EMR os 

Estados-Membros que possam garantir 

uma elevada qualidade da avaliação e que 

possuam procedimentos efetivos para 

avaliar conflitos de interesses;  

Suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/72 

Alteração  72 

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 37 

 

Proposta de resolução Alteração 

37. Apela ainda aos Estados-Membros 

no sentido de que realizem a sua auditoria 

dos laboratórios certificados e insta a 

Comissão a criar à escala da União um 

sistema de verificação das auditorias dos 

Estados-Membros por si liderado;  

37. Apela ainda aos Estados-Membros 

no sentido de que realizem a sua auditoria 

dos laboratórios certificados; 

Or. en 



 

AM\1173500PT.docx  PE631.640v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

9.1.2019 A8-0475/73 

Alteração  73 

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 38 

 

Proposta de resolução Alteração 

38. Toma nota da proposta da 

Comissão sobre a transparência e a 

sustentabilidade da avaliação da UE dos 

riscos na cadeia alimentar, pelo que se 

congratula com a oportunidade para 

melhorar a situação atual a este respeito;

  

38. Salienta a importância de uma 

abordagem assente na ciência para a 

autorização de substâncias ativas, para a 
transparência e para uma comunicação 

eficaz dos riscos a fim de garantir a 

aceitabilidade das decisões de gestão dos 

riscos e a confiança dos consumidores; 

observa que o reforço da transparência e 

a melhoria da comunicação dos riscos são 

dois objetivos fundamentais da recente 

proposta da Comissão para reformar a 

legislação alimentar geral (Regulamento 

(CE) n.º 178/2002), pelo que se congratula 

com a oportunidade para reforçar a 

confiança no sistema de aprovação; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/74 

Alteração  74 

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 38-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  38-A. Manifesta a sua preocupação com 

a posição do Parlamento em primeira 

leitura sobre a reforma da legislação 

alimentar geral (Regulamento (CE) 

n.º 178/2002), que obriga as empresas a 

publicar dados sobre a segurança no 

início do procedimento de avaliação dos 

riscos; considera que permitir a terceiros 

identificar quais as informações que 

faltam a um pedido pode prejudicar a 

capacidade da EFSA para realizar o seu 

trabalho de forma independente; recorda 

que a EFSA já permite que as partes 

interessadas teçam observações sobre os 

estudos encomendados no âmbito da 

consulta, na sequência da publicação do 

seu projeto de parecer científico; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/75 

Alteração  75 

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 39 

 

Proposta de resolução Alteração 

39. Considera importante que os 

requerentes sejam obrigados a registar 

todos os estudos regulamentares 

realizados num registo público e que seja 

permitido um período para observações, 

durante o qual as partes interessadas 

possam fornecer os dados existentes para 

assegurar que todas as informações 

pertinentes sejam tidas em conta;  salienta 

que as disposições relativas ao registo 

público incluem também o registo, por 

parte do laboratório certificado, das datas 

de início e de conclusão do estudo, e a 

publicação dos dados de controlo, a 

incluir num registo de controlos 

históricos, incluindo a metodologia dos 

testes que serão realizados, respeitando 

simultaneamente a proteção dos dados 

pessoais; considera que apenas podem ser 

apresentados com um pedido de 

aprovação os estudos regulamentares que 

tenham sido registados;  

Suprimido 

Or. en 

 

 


