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9.1.2019 A8-0475/103 

Alteração  103 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

em nome do Grupo ENF 

 

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, 

tanto o Regulamento como a sua aplicação 

necessitam de melhorias para que os seus 

objetivos possam ser atingidos; conclui 

que o nível de proteção dos consumidores 

e dos agricultores reivindicado pela UE 

está longe de ser satisfatório e que o 

procedimento de autorização para 

pesticidas deve ser profundamente 

reformado, a fim de se basear 

principalmente nos Estados-Membros; 

propõe que o futuro procedimento de 

autorização seja, no mínimo, alterado do 

seguinte modo:  

a) A avaliação científica europeia deve 

abranger os produtos fitofarmacêuticos 

(substância ativa, adjuvantes e 

coformulantes) e deixar de abranger 

apenas a substância ativa, com base em 

estudos encomendados pela comissão de 

avaliação e não em estudos fornecidos 

pelo requerente (método de financiamento 

a determinar); 

b) A avaliação deve ser realizada por 

peritos nomeados pelos 

Estados-Membros, cujos eventuais 

conflitos de interesses devem ser geridos 

de acordo com o modelo aplicado pelo 

CIIC; 

c) A EFSA deverá ter como função 
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coordenar o trabalho dos peritos 

nacionais e ser responsável pelo 

secretariado técnico; 

d) Os Estados-Membros devem poder 

recusar a utilização, no seu território, de 

um produto autorizado a nível da UE, 

bem como a circulação e, em especial, a 

importação de alimentos tratados com 

produtos fitofarmacêuticos cuja utilização 

tenham proibido;  

e) Deve ser criado um sistema rigoroso de 

vigilância de pesticidas para desencadear 

um alerta, se necessário, assim que o 

produto seja colocado no mercado, 

juntamente com uma rede de 

monitorização constituída por um vasto 

leque de partes interessadas, incluindo 

agricultores; 

 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/104 

Alteração  104 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

em nome do Grupo ENF 

 

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-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-A. Solicita que a próxima política 

agrícola comum (PAC) tenha em conta a 

necessária transição para um sistema 

agrícola menos dependente dos produtos 

fitofarmacêuticos, aplicando todas as 

medidas necessárias para ajudar os 

agricultores, em especial no que diz 

respeito às implicações financeiras desta 

transição, e para apoiar práticas e 

produtos inovadores; 

  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/105 

Alteração  105 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

em nome do Grupo ENF 

 

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-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-B. Considera que os procedimentos 

de autorização mais rigorosos na Europa 

serão ineficazes, ou mesmo 

contraproducentes, se os produtores 

europeus não beneficiarem de proteção 

contra a concorrência desleal nos seus 

mercados internos, nomeadamente contra 

a importação de produtos tratados com 

pesticidas proibidos na Europa; apela, por 

conseguinte, ao fim das negociações e à 

revogação dos acordos de comércio livre, 

pelo menos no que se refere aos seus 

aspetos agrícolas; solicita, por fim, a 

publicação trimestral dos resultados dos 

controlos aduaneiros das importações; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/106 

Alteração  106 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

em nome do Grupo ENF 

 

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-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-C. Observa que a direção da EFSA 

fracassou na sua missão e solicita a 

demissão imediata do diretor da agência e 

do chefe da Unidade Pesticidas; 

Or. en 

 

 


