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9.1.2019 A8-0475/76 

Alteração  76 

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 41 

 

Proposta de resolução Alteração 

41. Solicita que seja concedido acesso 

público aos estudos acima referidos, 

incluindo todos os documentos e 

informações de apoio relacionados com os 

pedidos de autorização, num formato 

legível por máquina e na sua totalidade, a 

fim de assegurar transparência, 

possibilitando assim um controlo 

independente atempado, protegendo 

simultaneamente os dados pessoais e 

assegurando que quem solicita os estudos 

apenas os possa utilizar para fins não 

comerciais, a fim de salvaguardar os 

direitos de propriedade intelectual 

relevantes; 

41. Solicita que seja concedido acesso 

público aos estudos acima referidos, 

incluindo todos os documentos e 

informações de apoio relacionados com os 

pedidos de autorização, num formato 

legível por máquina e na sua totalidade, a 

fim de assegurar transparência, no pleno 

respeito dos direitos de propriedade 

intelectual e numa fase adequada do 

processo de aprovação; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/77 

Alteração  77 

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 42 

 

Proposta de resolução Alteração 

42. Insta a Comissão a avaliar se seria 

adequado deixar de exigir ao requerente 

que forneça literatura científica revista 

pelos pares sobre a substância ativa e 

formulações conexas, atribuindo antes 

essa tarefa ao EMR, que será assistido 

pela EFSA; 

Suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/78 

Alteração  78 

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 43 

 

Proposta de resolução Alteração 

43. Salienta que a literatura científica 

revista pelos pares, quando disponível, 

deve ter um peso equivalente na avaliação 

que os estudos baseados em laboratórios 

certificados;  considera que ambos são 

contributos válidos para a avaliação e que 

devem ser ponderados de acordo com a 

qualidade relativa dos estudos e a sua 

relevância para o pedido sob análise; 

43. Salienta que a literatura científica 

revista pelos pares e os estudos baseados 

em laboratórios certificados são 

contributos válidos para a avaliação e que 

devem ser ponderados de acordo com a 

qualidade relativa dos estudos e a sua 

relevância para o pedido sob análise; 

considera irrelevante quem efetua e 

financia os estudos, desde que estes sejam 

concebidos, realizados e comunicados em 

conformidade com as normas científicas e 

avaliados com base no seu mérito 

científico; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/79 

Alteração  79 

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 44 

 

Proposta de resolução Alteração 

44. Insta a Comissão a analisar se 

será adequado deixar de exigir que o 

requerente avalie os dados a serem 

fornecidos como parte do pedido, 

atribuindo antes essa tarefa aos EMR; 

Suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/80 

Alteração  80 

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 45 

 

Proposta de resolução Alteração 

45. Insta a uma reavaliação 

independente das atuais regras de revisão 

da literatura, a fim de assegurar que todos 

os estudos pertinentes sejam 

considerados; 

Suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/81 

Alteração  81 

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 54 

 

Proposta de resolução Alteração 

54. Insta a Comissão a estabelecer 

limites máximos de resíduos para os solos 

e as águas de superfície, utilizando, entre 

outros, os dados recolhidos através da 

monitorização ambiental 

pós-comercialização; 

Suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/82 

Alteração  82 

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 58 

 

Proposta de resolução Alteração 

58. Insta a EFSA a atualizar 

regularmente os seus documentos de 

orientação em consonância com os 

desenvolvimentos mais recentes em todos 

os domínios pertinentes, a fim de avaliar 

os efeitos a curto e a longo prazo dos 

níveis de resíduos das substâncias ativas, 

formulações e misturas nas águas de 

superfície, no solo, no vento e na poeira; 

58. Insta a EFSA a atualizar 

regularmente os seus documentos de 

orientação em consonância com os 

desenvolvimentos mais recentes em todos 

os domínios pertinentes; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/83 

Alteração  83 

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 60 

 

Proposta de resolução Alteração 

60. Solicita à Comissão e aos 

Estados-Membros que, no Comité 

Permanente dos Vegetais, Animais e 

Alimentos para Consumo Humano e 

Animal, adotem sem demora quaisquer 

orientações pendentes, incluindo as 

orientações atualizadas sobre as abelhas 

utilizadas pela EFSA na sua análise 

recente de três neonicotinóides; 

60. Solicita à Comissão e aos 

Estados-Membros que, no Comité 

Permanente dos Vegetais, Animais e 

Alimentos para Consumo Humano e 

Animal, adotem sem demora as orientações 

que possam estar pendentes; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/84 

Alteração  84 

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 61 

 

Proposta de resolução Alteração 

61. Insta a EFSA a atualizar 

ulteriormente o documento de orientações 

sobre as abelhas independentemente da 

adoção das orientações pendentes, de 

forma a ter em conta outras espécies 

polinizadoras, bem como outros efeitos das 

misturas e a viabilidade técnica; 

61. Insta a EFSA a atualizar 

ulteriormente o documento de orientações 

sobre as abelhas, de forma a ter em conta 

outras espécies polinizadoras, bem como 

outros efeitos das misturas e a viabilidade 

técnica; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/85 

Alteração  85 

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 63 

 

Proposta de resolução Alteração 

63. Insta a EFSA, a Comissão e os 

Estados-Membros a aplicarem um fator 

de segurança suplementar no cálculo da 

dose de exposição «segura», a fim de ter 

em conta a potencial toxicidade das 

misturas em casos de elevada incerteza 

persistente, que não tenha sido possível 

atenuar através de novos ensaios de 

misturas; 

Suprimido 

Or. en 

 

 


