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2. A comunicação inclui uma avaliação destinada a apurar se, e de que modo, as novas 

informações implicam que o produto fitofarmacêutico ou a substância activa, os seus 

metabolitos, o protector de fitotoxicidade, o agente sinérgico ou o coformulante deixaram 

de cumprir os requisitos fixados no artigo 29.º e no artigo 4.º, ou no artigo 27.º

respectivamente.

3. Sem prejuízo do direito dos Estados-Membros de aprovarem medidas de protecção 

provisórias, o Estado-Membro que primeiro concedeu uma autorização em cada uma das 

zonas avalia as informações recebidas e informa os restantes Estados-Membros 

pertencentes à mesma zona da sua decisão de retirar ou alterar a autorização ao abrigo do 

artigo 44.º.

Informa os Estados-Membros e a Comissão se considerar que as condições de aprovação 

da substância activa, do protector de fitotoxicidade ou do agente sinérgico contidos no 

produto fitofarmacêutico deixaram de estar preenchidas ou, no caso de um coformulante, 

se foram consideradas inaceitáveis e propõe a retirada da aprovação ou a alteração das 

condições.

4. O titular da autorização de um produto fitofarmacêutico informa anualmente as autoridades 

competentes dos Estados-Membros que autorizaram esse produto fitofarmacêutico caso 

disponha de informações sobre a falta da eficácia esperada, o desenvolvimento de 

resistência e qualquer efeito imprevisto nos vegetais, nos produtos vegetais ou no 

ambiente.
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Artigo 57.º

Obrigação de manter a informação disponível

1. Os Estados-Membros devem manter à disposição do público, por meios electrónicos, 

informações sobre os produtos fitofarmacêuticos autorizados ou retirados em aplicação do 

presente regulamento, que incluam, pelo menos:

a) O nome ou a denominação social do titular da autorização e o número de 

autorização;

b) A denominação comercial do produto;

c) O tipo de preparação;

d) O nome e a quantidade de cada substância activa, protector de fitotoxicidade ou 

agente sinérgico nele contidos;

e) A classificação, as frases de risco e segurança de acordo com a Directiva 1999/45/CE 

e o regulamento referido no artigo 62.º;

f) A utilização ou utilizações para as quais foi autorizado;

g) As razões da retirada da autorização, caso se prendam com preocupações em matéria 

de segurança.

2. As informações referidas no n.º 1 devem estar facilmente acessíveis e ser actualizadas, pelo 

menos, de três em três meses.

3. Pelo procedimento de regulamentação a que se refere o n.º 3 do artigo 79.º pode ser criado 

um sistema de informação de autorizações para facilitar a aplicação do disposto nos n.ºs 1

e 2 do presente artigo.
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CAPÍTULO IV

ADJUVANTES

Artigo 58.º

Colocação no mercado e utilização de adjuvantes

1. Os adjuvantes não podem ser colocados no mercado ou utilizados, salvo se tiverem sido 

autorizados no Estado-Membro em causa, nos termos das condições previstas no 

regulamento referido no n.º 2.

2. Pelo procedimento de regulamentação com controlo a que se refere o n.º 4 do artigo 79.º é 

aprovado um regulamento contendo regras detalhadas para a autorização de adjuvantes, 

incluindo requisitos específicos em matéria de dados, notificação, avaliação e tomada de 

decisão.

3. É aplicável o n.º 3 do artigo 81.º.

CAPÍTULO V

PROTECÇÃO DE DADOS E PARTILHA DE DADOS

Artigo 59.º

Protecção de dados

1. Os relatórios dos testes e estudos beneficiam da protecção de dados nas condições 

estabelecidas no presente artigo.
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A protecção abrange os relatórios dos testes e estudos relativos à substância activa, ao 

protector de fitotoxicidade ou ao agente sinérgico, aos adjuvantes e ao produto

fitofarmacêutico referidos no n.º 2 do artigo 8.º que sejam apresentados a um Estado-

-Membro pelo requerente de uma autorização ao abrigo do presente regulamento, a seguir 

designado por "primeiro requerente", desde que esses relatórios de testes e estudos tenham 

sido:

a) Necessários para a autorização ou para a alteração de uma autorização, a fim de 

permitir a utilização noutra cultura; e

b) Certificados como conformes aos princípios das boas práticas de laboratório ou das 

boas práticas experimentais.

Caso um relatório esteja protegido, não pode ser utilizado pelo Estado-Membro que o 

recebeu em benefício de outros requerentes de autorizações relativas a produtos 

fitofarmacêuticos, protectores de fitotoxicidade ou agentes sinérgicos e adjuvantes, com 

excepção do previsto no n.º 2 do presente artigo, no artigo 62.º ou no artigo 80.º

O prazo de protecção dos dados é de dez anos a contar da data da primeira autorização 

nesse Estado-Membro, excepto nos casos previstos no n.º 2 do presente artigo ou no 

artigo 62.º. Esse prazo é prorrogado até 13 anos no caso dos produtos fitofarmacêuticos 

abrangidos pelo artigo 47.º.
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Esses prazos são prorrogados por três meses em relação a cada autorização para uma 

utilização menor, na acepção do n.º 1 do artigo 51.º, excepto quando a extensão da 

autorização se basear na extrapolação, se o pedido relativo a tais autorizações for 

apresentado pelo titular da autorização até cinco anos após a data da primeira autorização 

nesse Estado-Membro. O prazo total de protecção dos dados não pode em caso algum 

exceder treze anos. No caso dos produtos fitofarmacêuticos abrangidos pelo artigo 47.º, o 

prazo total de protecção dos dados não pode em caso algum exceder quinze anos.

As mesmas regras de protecção de dados, tal como para a primeira autorização, aplicam-se

a terceiros que apresentem relatórios de testes e estudos para efeitos de extensão da 

autorização para utilizações menores, conforme referido no n.º 1 do artigo 51.º.

Os estudos que tiverem sido necessários para a renovação ou para a revisão de uma 

autorização são também objecto de protecção. O prazo de protecção dos dados é de trinta 

meses. São aplicáveis, com as devidas adaptações, o primeiro a quarto parágrafos.

2. O n.º 1 não é aplicável:

a) A relatórios de testes e estudos relativamente aos quais o requerente submeteu um 

pedido de acesso; ou

b) Se tiver expirado qualquer prazo de protecção de dados concedido aos relatórios de 

testes e estudos em causa no que se refere a outro produto fitofarmacêutico.
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3. A protecção de dados ao abrigo do n.º 1 apenas é concedida se o primeiro requerente tiver 

solicitado a protecção de dados para os relatórios de testes e de estudos relativos à 

substância activa, ao protector de fitotoxicidade ou agente sinérgico, ao adjuvante e ao 

produto fitofarmacêutico aquando da apresentação do processo e tiver facultado ao Estado-

-Membro em causa, para cada relatório as informações referidas na alínea e) do n.º 1 do 

artigo 8.º e na alínea d) do n.º 3 do artigo 33.º, bem como a confirmação de que não 

terminou qualquer prazo de protecção de dados concedido relativamente ao relatório de 

teste ou estudo nem qualquer outro prazo concedido.

Artigo 60.º

Lista de relatórios de testes e estudos

1. Para cada substância activa, protector de fitotoxicidade, agente sinérgico e adjuvante, os 

Estados-Membros relatores elaboram uma lista dos relatórios de testes e estudos 

necessários à primeira aprovação, à alteração das condições de aprovação ou à renovação 

da aprovação e disponibilizam-na aos Estados-Membros e à Comissão.

2. Para cada produto fitofarmacêutico que autorizem, os Estados-Membros conservam e 

disponibilizam a qualquer interessado, mediante pedido:

a) Uma lista dos relatórios de testes e estudos relativos à substância activa, ao protector 

de fitotoxicidade ou agente sinérgico, ao adjuvante e ao produto fitofarmacêutico 

necessários à primeira autorização, à alteração das condições de autorização ou à 

renovação da autorização; e

b) Uma lista dos relatórios de testes e estudos para os quais o requerente solicitou 

protecção ao abrigo do artigo 59.º e as razões invocadas em conformidade com esse 

artigo.
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3. As listas previstas nos n.ºs 1 e 2 devem indicar se esses relatórios de testes e estudos foram 

certificados conformes com os princípios das boas práticas de laboratório ou com os 

princípios das boas práticas experimentais.

Artigo 61.º

Regras gerais com vista a evitar a duplicação de testes

1. A fim de evitar duplicações de ensaios, antes de realizar testes ou estudos, qualquer pessoa 

que pretenda solicitar uma autorização para um produto fitofarmacêutico consulta a 

informação a que se refere o artigo 57.º para averiguar se já foi concedida, e a quem, uma 

autorização relativa a um produto fitofarmacêutico que contenha a mesma substância 

activa, protector de fitotoxicidade ou agente sinérgico, ou a um adjuvante. A autoridade 

competente faculta, a pedido do requerente, uma lista dos relatórios de testes e estudos 

preparada para esse produto de acordo com o artigo 60.º.

O potencial requerente apresenta todos os dados relativos à identidade e às impurezas da 

substância activa que se propõe utilizar. A indagação é fundamentada por provas de que o 

potencial requerente tenciona pedir uma autorização.

2. Se estiver persuadida de que o potencial requerente pretende solicitar uma autorização, a 

autoridade competente do Estado-Membro faculta-lhe o nome e o endereço do(s) titular(es) 

das autorizações anteriores relevantes e informa, simultaneamente, os titulares dessas 

autorizações do nome e do endereço do requerente.
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3. O potencial requerente da autorização e o(s) titular(es) das autorizações relevantes tomam 

todas as medidas razoáveis para chegar a um acordo sobre a partilha de quaisquer 

relatórios de testes e estudos protegidos ao abrigo do artigo 59.º, de que o requerente 

necessite para a autorização de um produto fitofarmacêutico.

Artigo 62.º

Partilha de testes e estudos que envolvam animais vertebrados

1. Os Estados-Membros não aceitam, em apoio de pedidos de autorização, testes e estudos 

em animais vertebrados que sejam repetidos, nem os que tenham sido iniciados quando 

poderiam ter sido razoavelmente utilizados os métodos convencionais descritos no 

Anexo II da Directiva 1999/45/CE. Qualquer pessoa que pretenda realizar testes e estudos 

que envolvam animais vertebrados adopta as medidas necessárias para verificar se 

essestestes e estudos não foram já realizados ou iniciados.

2. O potencial requerente e o(s) titular(es) das autorizações relevantes envidam todos os 

esforços no sentido de garantir a partilha de testes e estudos que envolvam animais 

vertebrados. Os custos da partilha dos relatórios de testes e estudos são determinados de 

modo justo, transparente e não discriminatório. Ao potencial requerente apenas é exigido 

que partilhe os custos referentes às informações que tem de apresentar para cumprir os 

requisitos em matéria de autorizações.
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3. Caso o potencial requerente e o(s) titular(es) das autorizações relevantes de produtos 

fitofarmacêuticos que contenham a mesma substância activa, protector de fitotoxicidade ou

agente sinérgico, ou de um adjuvante, não cheguem a acordo sobre a partilha dos relatórios 

de testes e estudos que envolvam animais vertebrados, o potencial requerente informa a 

autoridade competente do Estado-Membro referido no n.º 1 do artigo 61.º.

A ausência de acordo, como previsto no n.º 2, não impede que a autoridade competente 

desse Estado-Membro utilize os relatórios de testes e estudos que envolvam animais 

vertebrados para efeitos do pedido do potencial requerente.

4. O(s) titular(es) da autorização relevante podem reclamar do potencial requerente uma parte 

equivalente aos custos por ele(s) incorridos. A autoridade competente do Estado-Membro 

pode determinar que as partes envolvidas resolvam o litígio através de arbitragem formal e 

vinculativa ao abrigo da legislação nacional. Em alternativa, as partes podem resolver o 

litígio nos tribunais dos Estados-Membros. As sentenças arbitrais ou judiciais têm em 

consideração os princípios determinados no n.º 2 e fazem-se executar pelos tribunais dos 

Estados-Membros.
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CAPÍTULO VI

ACESSO DO PÚBLICO À INFORMAÇÃO

Artigo 63.º

Confidencialidade

1. As pessoas que solicitarem tratamento confidencial das informações por elas apresentadas 

nos termos do presente regulamento devem apresentar uma prova verificável de que a

divulgação dessas informações pode prejudicar os seus interesses comerciais ou a 

protecção da privacidade e da integridade da pessoa.

2. Em geral, considera-se que a divulgação das informações a seguir indicadas prejudica a 

protecção dos interesses comerciais ou da privacidade e da integridade dos interessados:

a) Método de fabrico;

b) Especificação das impurezas da substância activa, excepto no caso das impurezas 

consideradas relevantes do ponto de vista toxicológico, ecotoxicológico ou 

ambiental;

c) Resultados dos lotes de produção da substância activa, incluindo impurezas;

d) Métodos de análise das impurezas contidas na substância activa, tal como fabricada, 

excepto no caso das impurezas consideradas relevantes do ponto de vista 

toxicológico, ecotoxicológico ou ambiental;
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e) Ligações entre um produtor ou importador e o requerente ou o titular da autorização;

f) Informações relativas à composição completa de um produto fitofarmacêutico;

g) Nomes e endereços das pessoas que participam nos testes em animais vertebrados.

3. O presente artigo não prejudica a aplicação da Directiva 2003/4/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 28 de Janeiro de 2003, relativa ao acesso do público às 

informações sobre ambiente1.

CAPÍTULO VII

EMBALAGEM, ROTULAGEM E PUBLICIDADE DOS 

PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS E ADJUVANTES

Artigo 64.º

Embalagem e apresentação

1. Os produtos fitofarmacêuticos e os adjuvantes susceptíveis de serem confundidos com 

géneros alimentícios, bebidas ou alimentos para animais devem ser embalados de modo a 

minimizar a probabilidade de tais enganos.

2. Os produtos fitofarmacêuticos e os adjuvantes à disposição do público susceptíveis de 

serem confundidos com géneros alimentícios, bebidas ou alimentos para animais devem 

conter componentes destinados a desencorajar ou impedir o seu consumo.

3. O artigo 9.º da Directiva 1999/45/CE é igualmente aplicável aos produtos 

fitofarmacêuticos e adjuvantes não abrangidos por essa directiva.

                                               

1 JO L 41 de 14.2.2003, p. 26.
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Artigo 65.º

Rotulagem

1. A rotulagem dos produtos fitofarmacêuticos deve incluir os requisitos em matéria de 

classificação, rotulagem e embalagem da Directiva 1999/45/CE e ser conforme com os 

requisitos fixados no regulamento aprovado pelo procedimento de regulamentação com 

controlo a que se refere o n.º 4 do artigo 79.º.

O referido regulamento deve conter igualmente frases-tipo relativas a riscos especiais e às 

precauções a tomar, que complementem as frases previstas na Directiva 1999/45/CE. Deve 

incluir o texto constante do artigo 16.º e dos Anexos IV e V da Directiva 91/414/CEE com 

as alterações necessárias.

2. Os Estados-Membros podem exigir amostras ou cópias da embalagem e dos projectos de 

rótulos e folhetos a apresentar antes da concessão da autorização.

3. Caso um Estado-Membro considere que são necessárias frases adicionais, a fim de 

proteger a saúde humana ou animal ou o ambiente, comunica-o imediatamente aos 

restantes Estados-Membros e à Comissão e envia a(s) frase(s) adicional(ais), bem como as 

razões de tais requisitos.

Deve ser ponderada a inclusão daquelas frases no regulamento referido no n.º 1.

Na pendência dessa inclusão, o Estado-Membro pode exigir a utilização da(s) frase(s) 

adicional(ais).
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Artigo 66.º

Publicidade

1. Os produtos fitofarmacêuticos não autorizados não podem ser publicitados. Qualquer 

publicidade a um produto fitofarmacêutico deve ser acompanhada das menções "Utilize os 

produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Leia sempre o rótulo e a informação relativa 

ao produto antes de o utilizar". Estas menções devem ser facilmente legíveis e destacar-se 

claramente no anúncio. As palavras "produtos fitofarmacêuticos" podem ser substituídas 

por uma descrição mais precisa do tipo de produto, como fungicida, insecticida ou 

herbicida.

2. A publicidade não deve incluir informações sob a forma de texto ou gráficos que possam 

induzir em erro relativamente aos eventuais riscos para a saúde humana ou animal ou para 

o ambiente, tais como os termos "baixo risco", "não tóxico" ou "inócuo".

Apenas no caso de produtos fitofarmacêuticos de baixo risco é permitida a utilização na 

publicidade da expressão "autorizado como produto fitofarmacêutico de baixo risco nos 

termos do Regulamento (CE) n.º .../2008*". Esta expressão não pode ser utilizada como 

alegação no rótulo do produto fitofarmacêutico.

3. Todas as declarações utilizadas na publicidade devem ser tecnicamente justificáveis.

4. A publicidade não deve conter representações visuais de práticas potencialmente perigosas, 

como mistura ou aplicação sem vestuário de protecção suficiente, nem utilização na 

proximidade de alimentos ou de crianças.

                                               

* JO: Inserir número de ordem do presente regulamento.
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5. A publicidade ou o material de promoção deve chamar a atenção para as frases de 

advertência adequadas e para os símbolos indicados na rotulagem.

CAPÍTULO VIII

CONTROLOS

Artigo 67.º

Conservação de registos

1. Os produtores, fornecedores, distribuidores, importadores, exportadores e utilizadores 

profissionais de produtos fitofarmacêuticos conservam registos dos produtos 

fitofarmacêuticos que produzem, importam, exportam, armazenam, utilizam ou colocam 

no mercado durante pelo menos três anos.

Disponibilizam as informações relevantes contidas nesses registos à autoridade 

competente, mediante pedido. Outros interessados tais como a indústria de água para 

consumo humano podem solicitar o acesso a esta informação à autoridade competente.

2. Os titulares de autorizações facultam às autoridades competentes dos Estados-Membros 

todos os dados relativos ao volume de vendas dos produtos fitofarmacêuticos, nos termos 

do Regulamento (CE) n.º .../2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de ..., relativo às 

estatísticas sobre produtos fitofarmacêuticos1 *.

                                               

1 JO L ... .
* JO: Inserir número de ordem e data do regulamento.
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3. Podem ser aprovadas, pelo procedimento de regulamentação a que se refere o n.º 3 do 

artigo 79.º, medidas de execução destinadas a garantir a aplicação uniforme dos n.ºs 1 e 2

do presente artigo.

Artigo 68.º

Monitorização e controlos

Os Estados-Membros realizam controlos oficiais, a fim de fazer cumprir o presente regulamento. 

Finalizam e transmitem à Comissão um relatório sobre o âmbito e os resultados destes controlos no 

prazo de seis meses a contar do final do ano a que se refere o relatório.

Os peritos da Comissão realizam auditorias gerais e específicas nos Estados-Membros, a fim de 

verificar os controlos oficiais efectuados por estes.

As disposições relativas aos controlos, em especial em matéria de produção, embalagem, rotulagem, 

armazenagem, transporte, comercialização, formulação, comércio paralelo e utilização de produtos 

fitofarmacêuticos são fixadas num regulamento aprovado pelo procedimento de regulamentação 

com controlo a que se refere o n.º 4 do artigo 76.º, que inclui igualmente disposições em matéria de 

recolha de informações e de comunicação de suspeitas de envenenamento.
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CAPÍTULO IX

SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA

Artigo 69.º

Medidas de emergência

Caso seja evidente que uma substância, um protector de fitotoxicidade, um agente sinérgico ou um 

coformulante aprovados, ou um produto fitofarmacêutico autorizado nos termos do presente 

regulamento, é susceptível de constituir um risco grave para a saúde humana ou animal, ou para o 

ambiente, e que esse risco não pode ser contido satisfatoriamente através das medidas adoptadas 

pelo(s) Estado(s)-Membro(s) em causa, são imediatamente adoptadas medidas para restringir ou 

proibir a utilização e/ou venda dessa substância ou desse produto pelo procedimento de 

regulamentação a que se refere o n.º 3 do artigo 79.º, por iniciativa da Comissão ou a pedido de um 

Estado-Membro. Antes da adopção das referidas medidas, a Comissão examina os factos e pode 

solicitar um parecer à Autoridade. A Comissão pode fixar um prazo para a emissão desse parecer.

Artigo 70.º

Medidas de emergência em casos de extrema urgência

Em derrogação do artigo 69.º, a Comissão pode, em caso de extrema urgência, adoptar, a título 

provisório, medidas de emergência, após ter consultado o(s) Estado(s)-Membro(s) em causa e 

informado os restantes Estados-Membros.
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Essas medidas são confirmadas, alteradas, revogadas ou prorrogadas o mais rapidamente possível, e 

no prazo máximo de dez dias úteis, pelo procedimento de regulamentação a que se refere o n.º 3 do 

artigo 79.º.

Artigo 71.º

Outras medidas de emergência

1. Caso um Estado-Membro informe oficialmente a Comissão da necessidade de adoptar 

medidas de emergência, e não tenha sido tomada qualquer iniciativa de acordo com os 

artigos 69.º ou 70.º, o Estado-Membro pode adoptar medidas de protecção provisórias. 

Nesse caso, informa imediatamente os restantes Estados-Membros e a Comissão.

2. No prazo de 30 dias úteis, a Comissão submete a questão ao Comité referido no n.º 1 do 

artigo 79.º de acordo com o procedimento de regulamentação a que se refere o n.º 3 do 

mesmo artigo, a fim de prorrogar, alterar ou revogar as medidas de protecção provisórias 

nacionais.

3. O Estado-Membro pode manter as suas medidas de protecção provisórias nacionais 

enquanto não forem adoptadas medidas comunitárias.
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CAPÍTULO X

DISPOSIÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Artigo 72.º

Sanções

Os Estados-Membros estabelecem as regras relativas às sanções aplicáveis em caso de infracção às 

disposições do presente regulamento e adoptam as medidas necessárias para garantir a sua 

aplicação. As sanções previstas devem ser efectivas, proporcionadas e dissuasivas.

Os Estados-Membros notificam sem demora à Comissão essas disposições, bem como qualquer 

alteração posterior às mesmas.

Artigo 73.º

Responsabilidade civil e penal

A concessão de uma autorização e quaisquer outras medidas adoptadas ao abrigo do presente 

regulamento não prejudicam a responsabilidade civil e penal geral do produtor e, se for caso disso, 

do responsável pela colocação do produto fitofarmacêutico no mercado ou pela sua utilização, a 

nível dos Estados-Membros.
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Artigo 74.º

Taxas e encargos

1. Os Estados-Membros podem recuperar os custos associados a quaisquer trabalhos que 

realizem, no âmbito do presente regulamento, através de taxas ou encargos.

2. Os Estados-Membros asseguram que as taxas ou encargos referidos no n.º 1:

a) São estabelecidos de forma transparente; e

b) Correspondem ao custo efectivo dos trabalhos envolvidos, excepto se for do interesse 

público diminuir as taxas ou encargos.

As taxas ou encargos podem incluir uma tabela de encargos fixos, baseada nos custos 

médios dos trabalhos referidos no n.º 1.

Artigo 75.º

Autoridade competente

1. Cada Estado-Membro designa a autoridade ou autoridades competentes para dar 

cumprimento aos deveres dos Estados-Membros definidos no presente regulamento.

2. Cada Estado-Membro designa uma autoridade coordenadora nacional para coordenar e 

assegurar todos os contactos necessários com os requerentes, os restantes Estados-

-Membros, a Comissão e a Autoridade.
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3. Os Estados-Membros asseguram que a autoridade ou autoridades competentes dispõem de 

um número suficiente de pessoal com as qualificações e a experiência adequadas para que 

os deveres definidos no presente regulamento sejam efectiva e eficazmente cumpridos.

4. Cada Estado-Membro comunica os dados da(s) respectiva(s) autoridade(s) coordenadora(s) 

nacional(ais) à Comissão, à Autoridade e às autoridades coordenadoras nacionais dos 

restantes Estados-Membros, e informa-as de qualquer alteração dos mesmos.

5. A Comissão publica e mantém actualizada no seu sítio da Internet uma lista das 

autoridades referidas nos n.ºs 1 e 2.

Artigo 76.º

Despesas efectuadas pela Comissão

1. A Comissão pode incorrer em despesas decorrentes das actividades que contribuem para 

alcançar os objectivos do presente regulamento, incluindo a organização do seguinte:

a) Desenvolvimento de um sistema harmonizado, incluindo uma base de dados 

adequada, para a recolha e armazenamento de todas as informações relativas a 

substâncias activas, protectores de fitotoxicidade, agentes sinérgicos, coformulantes, 

produtos fitofarmacêuticos e adjuvantes e a disponibilização dessas informações aos 

Estados-Membros, produtores e outros interessados;

b) Realização dos estudos necessários à preparação e ao desenvolvimento de nova 

legislação em matéria de colocação no mercado e de utilização de produtos 

fitofarmacêuticos e de adjuvantes;
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c) Realização dos estudos necessários para harmonizar procedimentos, critérios de 

tomada de decisão e requisitos em matéria de dados;

d) Coordenação, se necessário por meios electrónicos, da cooperação entre os Estados-

-Membros, a Comissão e a Autoridade e medidas para facilitar a partilha de trabalho;

e) Desenvolvimento e manutenção de um sistema electrónico coordenado de 

apresentação e de avaliação, a fim de promover o intercâmbio electrónico de 

documentos e a partilha de trabalho entre os requerentes, os Estados-Membros, a 

Comissão e a Autoridade;

f) Elaboração de orientações destinadas a facilitar a aplicação quotidiana do presente 

regulamento;

g) Despesas de deslocação e estadia em que incorram os peritos dos Estados-Membros 

pelo facto de a Comissão os ter designado para assistir os seus peritos, no âmbito das 

actividades de controlo estipuladas no artigo 68.º;

h) Formação do pessoal encarregado dos controlos;

i) Financiamento de outras medidas necessárias para assegurar a aplicação do 

regulamento aprovado nos termos do artigo 68.º.

2. As dotações necessárias nos termos do n.º 1 devem ser objecto de autorização pela 

autoridade orçamental em cada exercício orçamental.
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Artigo 77.º

Documentos de orientação

A Comissão pode, pelo procedimento consultivo a que se refere o n.º 2 do artigo 79.º, adoptar ou 

alterar documentos técnicos e outros documentos de orientação para efeitos de aplicação do 

presente regulamento. A Comissão pode solicitar à Autoridade que prepare esses documentos de 

orientação ou que para eles contribua.

Artigo 78.º

Alterações e medidas de execução

1. As medidas a seguir indicadas, que têm por objecto alterar elementos não essenciais do 

presente regulamento, nomeadamente completando-o, são aprovadas pelo procedimento de 

regulamentação com controlo a que se refere o n.º 4 do artigo 79.º:

a) Alterações aos anexos, tendo em conta os actuais conhecimentos científicos e 

técnicos;

b) Alterações aos regulamentos relativos aos requisitos em matéria de dados aplicáveis 

às substâncias activas e aos produtos fitofarmacêuticos referidos nas alíneas b) e c) 

do n.º 1 do artigo 8.º, tendo em conta os actuais conhecimentos científicos e técnicos;

c) Alterações ao regulamento relativo aos princípios uniformes aplicáveis à avaliação e 

autorização de produtos fitofarmacêuticos referido no n.º 6 do artigo 29.º, tendo em 

conta os actuais conhecimentos científicos e técnicos;
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d) Um regulamento que prorrogue o prazo de validade de aprovação referido no n.º 2 do 

artigo 17.º;

e) Um regulamento relativo aos requisitos em matéria de dados sobre protectores de 

fitotoxicidade e agentes sinérgicos referido no n.º 3 do artigo 25.º;

f) Um regulamento que estabelece o programa de trabalho sobre protectores de 

fitotoxicidade e agentes sinérgicos referido no artigo 26.º;

g) Inclusão de coformulantes no Anexo III, tal como previsto no n.º2 do artigo 27.º;

h) Prorrogação do prazo de aplicação do presente regulamento às autorizações 

provisórias, tal como previsto no n.º 3 do artigo 30.º ;

i) Requisitos de informação sobre comércio paralelo, tal como previsto no n.º 4 do 

artigo 52.º;

j) Regras detalhadas sobre adjuvantes, tal como previsto no n.º 2 do artigo 58.º;

k) Regras relativas aos requisitos em matéria de rotulagem de produtos 

fitofarmacêuticos, tal como previsto no n.º 1 do artigo 65.º;

l) Regras relativas aos controlos, tal como previsto no terceiro parágrafo do artigo 68.º.

2. Quaisquer outras medidas necessárias para a execução do presente regulamento podem ser 

adoptadas pelo procedimento de regulamentação a que se refere o n.º 3 do artigo 79.º.
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3. Pelo procedimento consultivo a que se refere o n.º 2 do artigo 79.º é aprovado um 

regulamento que contenha a lista das substâncias activas incluídas no Anexo I da 

Directiva 91/414/CEE. Considera-se que essas substâncias foram aprovadas ao abrigo do 

presente regulamento.

Artigo 79.º

Procedimento de comité

1. A Comissão é assistida pelo Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal, 

instituído pelo artigo 58.º do Regulamento (CE) n.º 178/2002.

2. Sempre que se faça referência ao presente número, são aplicáveis os artigos 3.º e 7.º da 

Decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

3. Sempre que se faça referência ao presente número, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da 

Decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

4. Sempre que se faça referência ao presente número, são aplicáveis os n.ºs 1 a 4 do 

artigo 5.º-A e o artigo 7.º da Decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta o disposto no seu 

artigo 8.º.

5. Sempre que se faça referência ao presente número, são aplicáveis os n.°s 1 a 4 e a alínea b) 

do n.º 5 do artigo 5.°-A e o artigo 7.° da Decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta o 

disposto no seu artigo 8.°.
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Os prazos previstos na alínea c) do n.º 3 e nas alíneas b) e e) do n.º 4 do artigo 5.º-A da 

Decisão 1999/468/CE são de dois meses, um mês e dois meses, respectivamente.

CAPÍTULO XI

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Artigo 80.º

Medidas transitórias

1. A Directiva 91/414/CEE continua a ser aplicável, no que respeita ao procedimento e às 

condições de aprovação:

a) Às substâncias activas para as quais tenha sido adoptada uma decisão nos termos do 

n.º 3 do artigo 6.º da Directiva 91/414/CEE, antes de ...*; ou

b) Às substâncias activas enumeradas no Anexo I do Regulamento (CE) n.º 737/20071; ou

c) Às substâncias activas cuja completude tenha sido confirmada nos termos do 

artigo 16.º do Regulamento (CE) n.º 33/20082, ou

d) Às substâncias activas cuja completude tenha sido confirmada nos termos do 

artigo 6.º do Regulamento (CE) n.º 33/2008 antes de ...*.

                                               

* JO: 18 meses a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento.
1 JO L 169 de 29.6.2003, p.10.
2 JO L 15 de 18.1.2008, p. 5.
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Com base no exame efectuado no âmbito da Directiva 91/414/CEE, é aprovado um 

regulamento relativo à aprovação dessas substâncias, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do 

presente regulamento. Relativamente às substâncias activas referidas na alínea b) do 

presente número, esta aprovação não é considerada uma renovação da aprovação referida 

no artigo 14.º do presente regulamento.

2. O disposto nos n.ºs 1 a 4 do artigo 13.º, bem como nos Anexos II e III da 

Directiva 91/414/CEE, continua a aplicar-se no que respeita às substâncias activas 

incluídas no Anexo I dessa directiva e às substâncias activas aprovadas nos termos do n.º 1

do presente artigo:

a) No caso das substâncias activas abrangidas pelo n.º 2 do artigo 8.º da 

Directiva 91/414/CEE, durante um prazo de cinco anos a contar da data da sua 

inclusão ou aprovação;

b) No caso das substâncias activas não presentes no mercado em 26 de Julho de 1993, 

durante um prazo de dez anos a contar da data da sua inclusão ou aprovação;

c) No caso das substâncias activas cuja inclusão no Anexo I da Directiva 91/414/CEE

caduca até ...*, durante um prazo de cinco anos a contar da data da renovação da 

inclusão ou da renovação da aprovação. A presente disposição apenas é aplicável aos 

dados necessários para a renovação da aprovação que foram certificados como 

conformes aos princípios das boas práticas de laboratório naquela data.

                                               

* JO: 24 meses a contar da data de publicação do presente regulamento.
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3. A aplicação do artigo 13.º da Directiva 91/414/CEE, por força do n.º 1 ou do n.º2 do 

presente artigo, é sem prejuízo de qualquer regra específica relativa à 

Directiva 91/414/CEE estabelecida no Acto de Adesão mediante o qual um Estado-

-Membro aderiu à Comunidade.

4. Relativamente às substâncias activas cuja primeira aprovação caduque até ...*, o pedido 

referido no artigo 14.º é apresentado pelo produtor da substância activa a um Estado-

-Membro, com cópia para os restantes Estados-Membros, a Comissão e a Autoridade, até

dois anos antes da caducidade da primeira aprovação.

5. Os pedidos de autorizações de produtos fitofarmacêuticos que:

a) Nos termos do artigo 4.º da Directiva 91/414/CEE, estejam pendentes nos Estados-

-Membros, ou

b) Devam ser alterados ou retirados na sequência de uma inclusão no Anexo I à 

Directiva 91/414/CEE ou na sequência de uma aprovação nos termos do n.º 1 do 

presente artigo,

em ...**, são objecto de decisão com base na legislação nacional em vigor antes dessa data.

Após essa decisão, é aplicável o presente regulamento.

6. Os produtos rotulados no respeito do artigo 16.º da Directiva 91/414/CEE podem continuar 

a ser colocados no mercado até ...***.

                                               

* JO: 36 meses a contar data da entrada em vigor do presente regulamento.
** JO: 18 meses a contar data de entrada em vigor do presente regulamento.
*** JO: 66 meses a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento.
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7. Até ...*, a Comissão estabelecerá a lista das substâncias incluídas no Anexo I da 

Directiva 91/414/CEE que satisfaçam os critérios previstos no ponto 4 do Anexo II do 

presente regulamento e às quais se deve aplicar o disposto no artigo 50.º do presente 

regulamento.

Artigo 81.º

Derrogação para os protectores de fitotoxicidade e agentes sinérgicos, coformulantes e adjuvantes

1. Em derrogação do n.º 1 do artigo 28.º, um Estado-Membro pode autorizar, durante um 

prazo de cinco anos a contar da adopção do programa previsto no artigo 26.º, a colocação 

no mercado no seu território de produtos fitofarmacêuticos que contêm protectores de 

fitotoxicidade e agentes sinérgicos não aprovados, caso estejam incluídos no referido 

programa.

2. Em derrogação do artigo 27.º e sem prejuízo da legislação comunitária, os Estados-

-Membros podem aplicar disposições nacionais relativas aos coformulantes não incluídos 

no Anexo III até ...*.

Após ...*, caso um Estado-Membro tenha sérias razões para considerar que um 

coformulante não incluído no Anexo III é susceptível de constituir um risco grave para a 

saúde humana ou animal ou para o ambiente, pode, temporariamente, proibir ou restringir a 

aplicação do coformulante em questão no seu território. Desse facto deve informar 

imediatamente os restantes Estados-Membros e a Comissão, apresentando os fundamentos 

da decisão. É aplicável o disposto no artigo 71.º.

                                               

* JO: 78 meses a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento.
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3. Em derrogação do n.º 1 do artigo 58.º, os Estados-Membros podem aplicar as disposições 

nacionais para a autorização de adjuvantes até à aprovação das regras detalhadas referidas 

no n.º 2 do artigo 58.º

Artigo 82.º

Cláusula de revisão

Até ...*, a Comissão deve apresentar um relatório ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o 

funcionamento do reconhecimento mútuo das autorizações e, em especial, sobre a aplicação pelos 

Estados-Membros do disposto no n.º 3 do artigo 36.º e no n.º 2 do artigo 50.º, a divisão da 

Comunidade em três zonas, a aplicação dos critérios de aprovação das substâncias activas, 

protectores de fitotoxicidade e agentes sinérgicos previstos no Anexo II e o seu impacto na 

diversificação e competitividade da agricultura, bem como na saúde humana e no ambiente. O 

relatório pode ser acompanhado, se necessário, de propostas legislativas adequadas para alterar 

essas disposições.

Artigo 83.º

Revogação

Sem prejuízo do artigo 80.º, as Directivas 79/117/CEE e 91/414/CEE, com a redacção que lhes foi 

dada pelos actos enumerados no Anexo V, são revogadas com efeitos a partir de ...**, sem prejuízo 

dos deveres dos Estados-Membros relacionados com os prazos de transposição para a ordem 

jurídica interna e com a aplicação das directivas referidas naquele anexo.

                                               

* JO: 60 meses a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento.
** JO: 18 meses a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento.
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As remissões para as directivas revogadas devem entender-se como sendo feitas para o presente 

regulamento. Em especial, as remissões, noutros actos legislativos comunitários, como o 

Regulamento (CE) n.º1782/2003 , para o artigo 3.º da Directiva 91/414/CEE devem entender-se 

como sendo feitas para o artigo 55.º do presente regulamento.

Artigo 84.º

Entrada em vigor e aplicação

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal 

Oficial da União Europeia.

Até ...*, a Comissão aprova :

a) Um regulamento com a lista de substâncias activas já aprovadas à data de aprovação do 

presente regulamento;

b) Um regulamento relativo aos requisitos em matéria de dados aplicáveis às substâncias 

activas, previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º;

c) Um regulamento relativo aos requisitos em matéria de dados aplicáveis aos produtos 

fitofarmacêuticos, previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º;

d) Um regulamento relativo aos princípios uniformes aplicáveis à avaliação dos riscos dos 

produtos fitofarmacêuticos, previsto no artigo 36.º;

                                               

* JO: 18 meses a contar da data entrada em vigor do presente regulamento.
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e) Um regulamento com os requisitos em matéria de rotulagem de produtos 

fitofarmacêuticos, previsto no n.º 1 do artigo 65.º.

O presente regulamento é aplicável a partir de ...*.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em todos 

os Estados-Membros.

Feito

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho

O Presidente O Presidente

                                               

* JO: 18 meses a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento.
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ANEXO I

Definição das zonas de autorização dos produtos fitofarmacêuticos

previstas no ponto 15 do artigo 3.º

Zona A – Norte

Pertencem a esta zona os seguintes Estados-Membros:

Dinamarca, Estónia, Letónia, Lituânia, Finlândia e Suécia.

Zona B – Centro

Pertencem a esta zona os seguintes Estados-Membros:

Bélgica, República Checa, Alemanha, Irlanda, Luxemburgo, Hungria, Países Baixos, Áustria, 

Polónia, Roménia, Eslovénia, Eslováquia e Reino Unido.

Zona C – Sul

Pertencem a esta zona os seguintes Estados-Membros:

Bulgária, Grécia, Espanha, França, Itália, Chipre, Malta e Portugal.
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ANEXO II

Procedimento e critérios para a aprovação de substâncias activas, 

protectores de fitotoxicidade e agentes sinérgicos nos termos do Capítulo II

1. Avaliação

1.1. Durante o processo de avaliação e de tomada de decisão previsto nos artigos 4.º

a 21.º, o Estado-Membro relator e a Autoridade cooperam com os requerentes, a fim 

de resolver rapidamente quaisquer questões relativas ao processo ou de identificar, 

numa fase inicial, quaisquer outras evidências ou estudos adicionais necessários à 

avaliação do processo, incluindo informações que permitam eliminar a necessidade 

de restringir a aprovação, de alterar quaisquer propostas relativas às condições de 

utilização de produtos fitofarmacêuticos ou de modificar a sua natureza ou 

composição, por forma a garantir o cumprimento integral dos requisitos previstos no 

presente regulamento.

1.2. A avaliação efectuada pela Autoridade e pelo Estado-Membro relator tem de se 

basear em princípios científicos e de se apoiar no aconselhamento de peritos.

1.3. Durante o processo de avaliação e de tomada de decisão previsto nos artigos 4.º

a 21.º, os Estados-Membros e a Autoridade têm em consideração qualquer orientação 

subsequente, formulada no âmbito do Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da 

Saúde Animal, com vista a refinar, se for caso disso, as avaliações dos riscos.
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2. Critérios gerais de tomada de decisão

2.1. Considerar-se-á cumprido o disposto no artigo 4.º apenas quando, com base no 

processo apresentado, se espera que, pelo menos num Estado-Membro, seja possível 

a autorização de, pelo menos, um produto fitofarmacêutico que contenha a substância 

activa em causa relativamente a, pelo menos, uma das utilizações representativas.

2.2. Apresentação de informações complementares

Em princípio, uma substância activa, protector de fitotoxicidade ou agente sinérgico 

apenas será aprovado se for apresentado um processo completo.

Em casos excepcionais, uma substância activa, protector de fitotoxicidade ou agente 

sinérgico pode ser aprovado, apesar de certas informações ainda não terem sido 

apresentadas, se:

a) Os requisitos em matéria de dados tiverem sido alterados ou aperfeiçoados 

após a apresentação do processo; ou

b) As informações forem consideradas de natureza confirmatória, tal como 

exigido para aumentar a confiança na decisão.

2.3. Restrições à aprovação

Se necessário, a aprovação pode ser sujeita a condições e restrições, tal como 

referido no artigo 6.º.
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Caso o Estado-Membro relator conside que o processo facultado não contém 

determinada informação e que, por isso, a substância activa apenas poderá ser 

aprovada com restrições, contacta o requerente, numa fase inicial, a fim de obter 

informação complementar que permita, eventualmente, a eliminação dessas 

restrições.

3. Critérios para a aprovação de uma substância activa

3.1. Processo

Os processos apresentados nos termos do n.º 1 do artigo 7.º contêm as informações 

necessárias para estabelecer, se for caso disso, a dose diária admissível (DDA), o 

nível aceitável de exposição do operador (NAEO) e a dose aguda de referência 

(DAR).

No caso de uma substância activa, protector de fitotoxicidade ou agente sinérgico 

para os quais uma ou mais utilizações representativas incluem a utilização de géneros 

alimentícios ou alimentos para animais ou que conduza indirectamente à presença de 

resíduos nos géneros alimentícios ou nos alimentos para animais, o processo 

apresentado nos termos do n.º 1 do artigo 7.º contém as informações necessárias para 

realizar uma avaliação dos riscos e para efeitos de execução legal.

O processo deve, em especial:

a) Permitir a definição de qualquer resíduo potencialmente perigoso;

b) Prever com fiabilidade a presença de resíduos em géneros alimentícios e 

alimentos para animais, incluindo nas culturas subsequentes;

c) Prever com fiabilidade, se for caso disso, o limite de resíduos correspondente 

que reflicta os efeitos da transformação e/ou da mistura;
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d) Permitir a definição de um limite máximo de resíduos (LMR) e a sua 

determinação mediante métodos de uso corrente para o produto agrícola e, se 

for caso disso, para os produtos de origem animal caso o produto agrícola ou 

partes do mesmo sejam utilizados em alimentos para animais;

e) Permitir definir, se for caso disso, factores de concentração ou de diluição 

relacionados com a transformação e/ou a mistura;

O processo apresentado nos termos do n.º 1 do artigo 7.º deve ser suficiente para 

permitir, se for caso disso, estimar o destino e a distribuição da substância activa no 

ambiente e o seu impacto sobre as espécies não visadas.

3.2. Eficácia

Uma substância activa enquanto tal ou associada a um protector de fitotoxicidade ou 

agente sinérgico apenas é aprovada caso tenha sido determinado, para uma ou mais 

utilizações representativas, que o produto fitofarmacêutico, na sequência de uma 

aplicação coerente com as boas práticas fitossanitárias e em condições realistas de 

utilização, é suficientemente eficaz. Este requisito é avaliado de harmonia com os 

princípios uniformes aplicáveis à avaliação e autorização dos produtos 

fitofarmacêuticos referidos no n.º 6 do artigo 29.º.
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3.3. Metabolitos relevantes

Sempre que necessário, a documentação apresentada deve ser suficiente de forma a 

permitir determinar a relevância dos metabolitos do ponto de vista toxicológico, 

ecotoxicológico ou ambiental.

3.4. Composição da substância activa, protector de fitotoxicidade ou agente sinérgico

3.4.1.A especificação deve definir o grau mínimo de pureza, a identidade e o teor 

máximo das impurezas e, se for necessário, dos isómeros/diasteroisómeros e 

aditivos, e o teor de impurezas preocupantes do ponto de vista toxicológico, 

ecotoxicológico ou ambiental dentro de limites aceitáveis.

3.4.2.A especificação deve respeitar a especificação FAO aplicável se necessário, se 

essa especificação existir. Contudo, caso seja necessário por motivos de 

protecção da saúde humana ou animal ou do ambiente, podem ser adoptadas 

especificações mais rigorosas.

3.5. Métodos de análise

3.5.1.Os métodos de análise da substância activa, protector de fitotoxicidade ou 

agente sinérgico tal como fabricado e de determinação das impurezas de 

preocupação do ponto de vista toxicológico, ecotoxicológico ou ambiental, ou 

que estejam presentes em quantidades superiores a 1 g/kg na substância activa, 

protector de fitotoxicidade ou agente sinérgico, tal como fabricado, devem ter 

sido validados, e demonstrado que são suficientemente específicos, 

correctamente calibrados, exactos e precisos.
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3.5.2.Os métodos de análise dos resíduos da substância activa e metabolitos 

relevantes nas matrizes vegetais, animais ou ambientais e na água potável, 

consoante o caso, devem ter sido validados, e demonstrado serem

suficientemente sensíveis no que diz respeito aos níveis que causem

preocupação.

3.5.3.A avaliação deve ter sido realizada nos termos dos princípios uniformes 

aplicáveis à avaliação e autorização dos produtos fitofarmacêuticos referidos 

no n.º 6 do artigo 29.º.

3.6. Impacto na saúde humana

3.6.1.Se necessário, são estabelecidos uma DDA, um NAEO e uma DAR. Ao 

estabelecer estes valores, deve ser garantida uma margem de segurança 

adequada de pelo menos 100, tendo em conta o tipo e a gravidade dos efeitos e 

a vulnerabilidade de grupos específicos da população.

3.6.2.Uma substância activa, protector de fitotoxicidade ou agente sinérgico apenas é 

aprovado se, com base numa avaliação dos testes de genotoxicidade de nível 

mais elevado, realizados tendo em conta os requisitos em matéria de dados 

aplicáveis às substâncias activas, protectores de fitotoxicidade e agentes 

sinérgicos, bem como noutros dados e informações disponíveis, incluindo uma 

análise da literatura científica, revista pela Autoridade, não tiver sido ou não

tiver de ser classificado, nos termos do disposto na Directiva 67/548/CEE, 

como mutagénico da categoria 1 ou 2.



11119/8/08 REV 8 IV/fm 7
ANEXO II DG B 2B PT

3.6.3.Uma substância activa, protector de fitotoxicidade ou agente sinérgico apenas é 

aprovado se, com base numa avaliação dos testes de carcinogenia realizados 

tendo em conta os requisitos em matéria de dados aplicáveis às substâncias 

activas, protectores de fitotoxicidade e agentes sinérgicos, bem como noutros 

dados e informações disponíveis, incluindo uma análise da literatura científica, 

revista pela Autoridade, não tiver sido ou não tiver de ser classificado, nos 

termos do disposto na Directiva 67/548/CEE, como cancerígeno da categoria 1

ou 2, excepto se a exposição de seres humanos à referida substância activa, 

protector de fitotoxicidade ou agente sinérgico num produto fitofarmacêutico, 

nas condições realistas de utilização propostas, for negligível, ou seja, se o 

produto for utilizado em sistemas fechados ou noutras condições que excluam 

o contacto com os seres humanos e se os resíduos da substância activa, 

protector de fitotoxicidade ou agente sinérgico em causa nos géneros 

alimentícios e nos alimentos para animais não excederem o valor por defeito 

estabelecido nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.° do 

Regulamento (CE) n.º 396/2005.
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3.6.4.Uma substância activa, protector de fitotoxicidade ou agente sinérgico apenas é 
aprovado se, com base numa avaliação dos testes de toxicidade para a 
reprodução realizados tendo em conta os requisitos em matéria de dados 
aplicáveis às substâncias activas, protectores de fitotoxicidade e agentes 
sinérgicos, bem como noutros dados e informações disponíveis, incluindo uma 
análise da literatura científica, revista pela Autoridade, não tiver sido ou não 
tiver de ser classificado, nos termos do disposto na Directiva 67/548/CEE, 
como tóxico para a reprodução da categoria 1 ou 2, excepto se a exposição de 
seres humanos à referida substância activa, protector de fitotoxicidade ou 
agente sinérgico num produto fitofarmacêutico, nas condições realistas de 
utilização propostas, for negligenciável, ou seja, se o produto for utilizado em 
sistemas fechados ou noutras condições que excluam o contacto com os seres 
humanos e se os resíduos da substância activa, protector de fitotoxicidade ou 
agente sinérgico em causa nos géneros alimentícios e nos alimentos para 
animais não excederem o valor por defeito estabelecido nos termos da alínea b) 
do n.º 1 do artigo 18.° do Regulamento (CE) n.º 396/2005.

3.6.5.Uma substância activa, protector de fitotoxicidade ou agente sinérgico apenas é 
aprovado se, em resultado da avaliação com base nas orientações para a 
realização de testes acordadas a nível comunitário ou internacional ou noutros 
dados e informações disponíveis, incluindo uma análise da literatura científica, 
revista pela Autoridade, não se considerar que possui propriedades 
desreguladoras do sistema endócrino que possam causar efeitos prejudiciais 
nos seres humanos, excepto se a exposição de seres humanos à referida 
substância activa, protector de fitotoxicidade ou agente sinérgico num produto 
fitofarmacêutico, nas condições realistas de utilização propostas, for negligível, 
ou seja, se o produto for utilizado em sistemas fechados ou noutras condições 
que excluam o contacto com os seres humanos e se os resíduos da substância 
activa, protector de fitotoxicidade ou agente sinérgico em causa nos géneros 
alimentícios e nos alimentos para animais não excederem o valor por defeito 
estabelecido nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.° do 
Regulamento (CE) n.º 396/2005.
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3.7. Destino e comportamento no ambiente

3.7.1.Uma substância activa, protector de fitotoxicidade ou agente sinérgico apenas é 

aprovado se não for considerado um poluente orgânico persistente (POP).

Uma substância que satisfaça os três critérios previstos nas secções infra é um 

POP.

3.7.1.1. Persistência

Uma substância activa, protector de fitotoxicidade ou agente 

sinérgico satisfaz os critérios para ser considerado persistente se

houver evidência de que o seu tempo de degradação de 50% TD 50

na água é superior a dois meses ou de que o seu TD50 no solo é 

superior a seis meses, ou de que o seu TD50 em sedimentos é 

superior a seis meses; 

3.7.1.2. Bio-acumulação

– Uma substância activa, protector de fitotoxicidade ou agente 

sinérgico satisfaz os critérios para ser considerado bioacumulável 

se:

– Houver evidência de que o seu factor de bioconcentração ou o seu 

factor de bioacumulação nas espécies aquáticas são superiores 

a 5 000 ou, na falta desta informação, de que o coeficiente de 

partição n-octanol/água (log Ko/w ) é superior a 5; ou

– Houver evidência de que uma substância activa, protector de 

fitotoxicidade ou agente sinérgico suscita outros motivos de 

preocupação, tais como elevada bioacumulação noutras espécies 

não visadas, elevada toxicidade ou ecotoxicidade;
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3.7.1.3. Potencial de transporte a longa distância no ambiente :

– Uma substância activa, protector de fitotoxicidade ou agente 

sinérgico satisfaz os critérios de potencial de transporte a longa 

distância no ambiente caso :

– Se detectem níveis potencialmente preocupantes da substância 

activa, protector de fitotoxicidade ou agente sinérgico em locais 

distantes das fontes de libertação; ou

– Os dados de acompanhamento da informação demonstrem que se 

pode ter verificado um transporte a longa distância no ambiente da 

substância activa, protector de fitotoxicidade ou agente sinérgico, 

com potencial transferência para um ambiente receptor através do 

ar, da água ou de espécies migratórias; ou

– As propriedades quanto ao seu destino no ambiente e/ou resultados 

de modelos demonstrem que a substância activa, protector de 

fitotoxicidade ou agente sinérgico tem potencial de transporte a 

longa distância no ambiente através do ar, da água ou de espécies 

migratórias, com potencial de transferência para um ambiente 

receptor em locais distantes das fontes de libertação. No caso de 

uma substância activa, protector de fitotoxicidade ou agente 

sinérgico com migração significativa através do ar, o seu DT50 no 

ar deve ser superior a dois dias.

3.7.2.Uma substância activa, protector de fitotoxicidade ou agente sinérgico apenas é 

aprovado se não for considerado uma substância persistente, bioacumulável e 

tóxica (PBT).

Uma substância que satisfaça os três critérios previstos nas secções infra é uma 

substância PBT.



11119/8/08 REV 8 IV/fm 11
ANEXO II DG B 2B PT

3.7.2.1. Persistência

Uma substância activa, protector de fitotoxicidade ou agente sinérgico 

satisfaz os critérios para ser considerado persistente se:

– A sua meia-vida na água do mar exceder 60 dias, ou

– A sua meia-vida na água doce ou de estuários exceder 40 dias, ou

– A sua meia-vida em sedimentos marinhos exceder 180 dias, ou

– A sua meia-vida em sedimentos de água doce ou de estuários 

exceder 120 dias, ou

– A sua meia-vida no solo exceder 120 dias.

A avaliação da persistência no ambiente deve basear-se nos dados 

disponíveis sobre a meia-vida recolhidos em condições adequadas 

descritas pelo requerente.

3.7.2.2. Bioacumulação

Uma substância activa, protector de fitotoxicidade ou agente sinérgico 

satisfaz os critérios para ser considerado bioacumulável se o seu factor de 

bioconcentração exceder 2 000.

A avaliação da bioacumulação deve basear-se em dados de 

bioconcentração determinados em espécies aquáticas. Podem utilizar-se 

dados respeitantes a espécies de água doce ou a espécies marinhas.
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3.7.2.3. Toxicidade

Uma substância activa, protector de fitotoxicidade ou agente sinérgico 

satisfaz os critérios para ser considerado tóxico se:

– A sua concentração sem efeitos observados a longo prazo em 

organismos marinhos ou de água doce for inferior a 0,01 mg/l, ou

– For classificado como cancerígeno da categoria 1 ou 2, mutagénico 

da categoria 1 ou 2 ou tóxico para a reprodução (categoria 1, 2

ou 3), ou

– Existe outra evidência de toxicidade crónica, tal como expressa nas 

classificações: T, R48 ou Xn, R48 nos termos da 

Directiva 67/548/CEE.

3.7.3.Uma substância activa, protector de fitotoxicidade ou agente sinérgico apenas é 

aprovado se não for considerado uma substância muito persistente e muito 

bioacumulável (mPmB).

Uma substância que satisfaça os dois critérios previstos nas secções infra é uma 

substância mPmB.
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3.7.3.1. Persistência

Uma substância activa, protector de fitotoxicidade ou agente sinérgico 

satisfaz os critérios para ser considerado muito persistente se:

– A sua meia-vida na água do mar, na água doce ou na água de 

estuários exceder 60 dias, ou

– A sua meia-vida em sedimentos de água do mar, água doce ou água 

de estuários exceder 180 dias, ou

– A sua meia-vida no solo exceder 180 dias.

3.7.3.2. Bioacumulação

Uma substância activa, protector de fitotoxicidade ou agente sinérgico 

satisfaz os critérios para ser considerado "muito bioacumulável" se o seu 

factor de bioconcentração exceder 5000.
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3.8. Ecotoxicologia

3.8.1.Uma substância activa, protector de fitotoxicidade ou agente sinérgico apenas é 

aprovado se a avaliação dos riscos demonstrar que os riscos são aceitáveis, de 

acordo com os critérios previstos nos princípios uniformes aplicáveis à 

avaliação e autorização dos produtos fitofarmacêuticos referidos no n.º 6 do 

artigo 29.º, nas condições realistas de utilização propostas para um produto 

fitofarmacêutico que contenha a substância activa, protector de fitotoxicidade

ou agente sinérgico. A avaliação deve ter em conta a gravidade dos efeitos, a 

incerteza dos dados e o número de grupos de organismos que se preveja que a 

substância activa, protector de fitotoxicidade ou agente sinérgico irá afectar 

negativamente, devido à utilização a que se destina.

3.8.2.Uma substância activa, protector de fitotoxicidade ou agente sinérgico apenas é 

aprovado se, em resultado da avaliação com base nas orientações para a 

realização de testes, acordadas a nível comunitário ou internacional, não se 

considerar que possui propriedades desreguladoras do sistema endócrino que 

possam causar efeitos prejudiciais nos organismos não visados, excepto se a 

exposição dos organismos não visados à referida substância activa num 

produto fitofarmacêutico, nas condições realistas de utilização propostas, for 

negligenciável.

3.9. Definição dos resíduos

Uma substância activa, protector de fitotoxicidade ou agente sinérgico apenas é 

aprovado se, se for caso disso, puder ser estabelecida uma definição dos resíduos 

para efeitos da avaliação dos riscos e de execução legal.
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3.10. Destino e comportamento no que se refere às águas subterrâneas

Uma substância activa apenas é aprovada se tiver sido determinado, para uma ou 

mais utilizações representativas, que, na sequência de uma aplicação do produto 

fitofarmacêutico coerente com condições realistas de utilização, a concentração 

prevista da substância activa ou dos metabolitos e produtos de degradação ou reacção 

nas águas subterrâneas satisfaz os respectivos critérios previstos nos princípios 

uniformes aplicáveis à avaliação e autorização dos produtos fitofarmacêuticos 

referidos no n.º 6 do artigo 29.º.

4. Candidato para substituição

Uma substância activa é aprovada como candidata para substituição nos termos do 

artigo 24.º se estiver satisfeita uma das seguintes condições:

– A sua DDA, a sua DAR ou o seu NAEO são significativamente inferiores aos da 

maioria das substâncias activas aprovadas dentro de grupos de substâncias/categorias 

de utilização;

– A substância satisfaz dois dos critérios para ser considerada como uma substância PBT;

– Existem motivos de preocupação associados à natureza dos efeitos críticos (tais 

como efeitos neurotóxicos para o desenvolvimento ou efeitos imunotóxicos ) que, em 

combinação com os padrões de utilização/exposição, conduzem a situações de 

utilização que ainda podem causar preocupação, por exemplo elevado risco potencial 

para as águas subterrâneas; mesmo que se adoptem medidas de gestão dos riscos 

muito rigorosas (como equipamentos de protecção individual muito completos ou 

zonas-tampão muito vastas);
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– A substância contém uma proporção significativa de isómeros não activos;

– A substância é ou vai ser classificada como cancerígena da categoria 1 ou 2, nos 

termos da Directiva 67/548/CEE, no caso de a substância não ter sido excluída 

segundo os critérios previstos no ponto 3.6.3;

– A substância é ou vai ser classificada como tóxica para a reprodução da categoria 1

ou 2, nos termos da Directiva 67/548/CEE, no caso de a substância não ter sido 

excluída segundo os critérios previstos no ponto 3.6.4;

– Com base nos resultados da avaliação de testes realizados de acordo com orientações 

acordadas a nível comunitário ou internacional ou noutros dados e informações 

disponíveis, revistos pela Autoridade, se considera que a substância possui 

propriedades desreguladoras do sistema endócrino que podem causar efeitos 

prejudiciais nos seres humanos, no caso de a substância não ter sido excluída 

segundo os critérios previstos no ponto 3.6.5;

5. Substâncias activas de baixo risco

Uma substância activa não será considerada de baixo risco se é ou vai ser classificada, de 

acordo com a Directiva 67/548/CEE, pelo menos numa das seguintes categorias:

– Cancerígena;

– Mutagénica;

– Tóxica para a reprodução;
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– Sensibilizante;

– Muito tóxica ou tóxica;

– Explosiva;

– Corrosiva.

Também não será considerada de baixo risco se:

– For persistente (meia-vida no solo superior a 60 dias), ou

– O factor de bioconcentração exceder 100, ou

– For considerada um desregulador endócrino.
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ANEXO III

Lista de coformulantes não aceites para inclusão em produtos

fitofarmacêuticos previstos no artigo 27.º
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ANEXO IV

Avaliação comparativa nos termos do artigo 50.º

1. Condições aplicáveis à avaliação comparativa

Caso esteja a ser ponderada a recusa ou retirada de uma autorização de um produto 

fitofarmacêutico a favor de um produto fitofarmacêutico alternativo ou de um método não 

químico de controlo ou prevenção, a seguir designado por "substituição", a solução 

alternativa tem de representar, à luz dos conhecimentos científicos e técnicos, um risco 

significativamente mais baixo para a saúde ou o ambiente. Será realizada uma avaliação da 

solução alternativa, a fim de demonstrar se esta pode ou não ser utilizada com um efeito 

similar no organismo visado e sem desvantagens económicas e práticas significativas para 

o utilizador.

Outras condições de recusa ou retirada de uma autorização são as seguintes:

a) A substituição apenas é aplicada caso os outros métodos ou a diversidade química 

das substâncias activas sejam suficientes para minimizar a ocorrência de resistência 

no organismo visado; e

b) A substituição apenas é aplicada aos produtos fitofarmacêuticos cuja utilização 

representar um nível de risco significativamente mais elevado para a saúde humana 

ou o ambiente; e

c) A substituição apenas é aplicada depois de permitir, se necessário, a aquisição de 

experiência decorrente da utilização na prática, caso ainda não exista.
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2. Diferença de risco significativa

As diferenças de risco significativas são identificadas pelas autoridades competentes caso a 

caso. São tidas em consideração as propriedades da substância activa e do produto 

fitofarmacêutico, a possibilidade de exposição de subgrupos da população diferentes 

(utilizadores profissionais ou não profissionais, outras pessoas presentes nas proximidades, 

trabalhadores, residentes, grupos específicos de pessoas vulneráveis ou consumidores) 

directa ou indirectamente através dos géneros alimentícios, dos alimentos para animais, da 

água potável ou do ambiente. Do mesmo modo, devem ser tidos em conta outros factores 

como o rigor das restrições impostas à utilização e os equipamentos de protecção 

individual indicados.

No que se refere ao ambiente, se for caso disso, considera-se que um factor de pelo 

menos 10 para a razão toxicidade/exposição( RTE) dos diferentes produtos 

fitofarmacêuticos constitui uma diferença significativa em matéria de risco.

3. Desvantagens práticas ou económicas significativas

Define-se como desvantagem prática ou económica significativa para o utilizador uma 

dificuldade quantificável importante, em termos de práticas de trabalho ou actividade 

comercial, que conduza a uma incapacidade de manter um controlo suficiente do 

organismo visado. Essa dificuldade importante pode ocorrer, por exemplo, quando não 

existem condições técnicas para o uso da solução alternativa ou quando estas não são 

economicamente viáveis.

Se uma avaliação comparativa indicar que as restrições e/ou as proibições de utilização de 

um produto fitofarmacêutico podem causar essa desvantagem, tal é tido em consideração 

no processo de tomada de decisão. Essa situação deve ser fundamentada.
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ANEXO V

Directivas revogadas e suas sucessivas alterações previstas no artigo 83.º

A) Directiva 91/414/CEE

Actos que alteram a Directiva 91/414/CEE Data-limite de transposição

Directiva 93/71/CEE 3 de Agosto de 1994

Directiva 94/37/CE 31 de Julho de 1995

Directiva 94/79/CE 31 de Janeiro de 1996

Directiva 95/35/CE 30 de Junho de 1996

Directiva 95/36/CE 30 de Abril de 1996

Directiva 96/12/CE 30 de Março de 1997

Directiva 96/46/CE 30 de Abril de 1997

Directiva 96/68/CE 30 de Novembro de 1997

Directiva 97/57/CE 1 de Outubro de 1997

Directiva 2000/80/CE 1 de Julho de 2002

Directiva 2001/21/CE 1 de Julho de 2002
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Directiva 2001/28/CE 1 de Agosto de 2001

Directiva 2001/36/CE 1 de Maio de 2002

Directiva 2001/47/CE 31 de Dezembro de 2001

Directiva 2001/49/CE 31 de Dezembro de 2001

Directiva 2001/87/CE 31 de Março de 2002

Directiva 2001/99/CE 1 de Janeiro de 2003

Directiva 2001/103/CE 1 de Abril de 2003

Directiva 2002/18/CE 30 Junho 2003

Directiva 2002/37/CE 31 de Agosto de 2003

Directiva 2002/48/CE 31 de Dezembro de 2002

Directiva 2002/64/CE 31 de Março de 2003

Directiva 2002/81/CE 30 de Junho de 2003

Directiva 2003/5/CE 30 de Abril de 2004

Directiva 2003/23/CE 31 de Dezembro de 2003

Directiva 2003/31/CE 30 de Junho de 2004

Directiva 2003/39/CE 30 de Setembro de 2004

Directiva 2003/68/CE 31 de Março de 2004
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Directiva 2003/70/CE 30 de Novembro de 2004

Directiva 2003/79/CE 30 de Junho de 2004

Directiva 2003/81/CE 31 de Janeiro de 2005

Directiva 2003/82/CE 30 de Julho de 2004

Directiva 2003/84/CE 30 de Junho de 2004

Directiva 2003/112/CE 30 de Abril de 2005

Directiva 2003/119/CE 30 de Setembro de 2004

Regulamento n.º 806/2003 -

Directiva 2004/20/CE 31 de Julho de 2005

Directiva 2004/30/CE 30 de Novembro de 2004

Directiva 2004/58/CE 31 de Agosto de 2005

Directiva 2004/60/CE 28 de Fevereiro de 2005

Directiva 2004/62/CE 31 de Março de 2005

Directiva 2004/66/CE 1 de Maio de 2004

Directiva 2004/71/CE 31 de Março de 2005

Directiva 2004/99/CE 30 de Junho de 2005

Directiva 2005/2/CE 30 de Setembro de 2005
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Directiva 2005/3/CE 30 de Setembro de 2005

Directiva 2005/25/CE 28 de Maio de 2005

Directiva 2005/34/CE 30 de Novembro de 2005

Directiva 2005/53/CE 31 de Agosto de 2006

Directiva 2005/54/CE 31 de Agosto de 2006

Directiva 2005/57/CE 31 de Outubro de 2006

Directiva 2005/58/CE 31 de Maio de 2006

Directiva 2005/72/CE 31 de Dezembro de 2006

Directiva 2006/5/CE 31 de Março de 2007

Directiva 2006/6/CE 31 de Março de 2007

Directiva 2006/10/CE 30 de Setembro de 2006

Directiva 2006/16/CE 31 de Janeiro de 2007

Directiva 2006/19/CE 30 de Setembro de 2006

Directiva 2006/39/CE 31 de Julho de 2007

Directiva 2006/41/CE 31 de Janeiro de 2007

Directiva 2006/45/CE 18 de Setembro de 2006

Directiva 2006/64/CE 31 de Outubro de 2007

Directiva 2006/74/CE 30 de Novembro de 2007

Directiva 2006/75/CE 31 de Março de 2007

Directiva 2006/85/CE 31 de Janeiro de 2008

Directiva 2006/104/CE 1 de Janeiro de 2007
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Directiva 2006/131/CE 30 de Junho de 2007

Directiva 2006/132/CE 30 de Junho de 2007

Directiva 2006/133/CE 30 de Junho de 2007

Directiva 2006/134/CE 30 de Junho de 2007

Directiva 2006/135/CE 30 de Junho de 2007

Directiva 2006/136/CE 30 de Junho de 2007

Directiva 2007/5/CE 31 de Março de 2008

Directiva 2007/6/CE 31 de Julho de 2007

Directiva 2007/21/CE 12 de Dezembro de 2007

Directiva 2007/25/CE 31 de Março de 2008

Directiva 2007/31/CE 1 de Setembro de 2007

Directiva 2007/50/CE 31 de Maio de 2008

Directiva 2007/52/CE 31 de Março de 2008

Directiva 2007/76/CE 30 de Abril de 2009

Directiva 2008/40/CE 30 de Abril de 2009

Directiva 2008/41/CE 30 de Junho de 2009

Directiva 2008/45/CE 8 de Agosto de 2008

Directiva 2008/66/CE 30 de Junho de 2009
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B) Directiva 79/117/CEE

Actos que alteram a Directiva 79/117/CEE Data-limite de transposição

Directiva 83/131/CEE 1 de Outubro de 1984

Directiva 85/298/CEE 1 de Janeiro de 1986

Directiva 86/214/CEE -

Directiva 86/355/CEE 1 de Julho de 1987

Directiva 87/181/CEE 1 de Janeiro de 1988 e 1 de Janeiro de 1989

Directiva 87/477/CEE 1 de Janeiro de 1988

Directiva 89/365/CEE 31 de Dezembro de 1989

Directiva 90/335/CEE 1 de Janeiro de 1991

Directiva 90/533/CEE 31 de Dezembro de 1990 

e 30 de Setembro de 1990

Directiva 91/118/CEE 31 de Março de 1992

Regulamento (CE) n.º 807/2003 -

Regulamento (CE) n.º 850/2004 -
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CONSELHO DA
UNIÃO EUROPEIA

Bruxelas, 15 de Setembro de 2008
(OR. en)

Dossier interinstitucional:
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NOTA JUSTIFICATIVA DO CONSELHO
Assunto: Posição comum adoptada pelo Conselho em 15 de Setembro de 2008  tendo em 

vista a aprovação do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado

NOTA JUSTIFICATIVA DO CONSELHO
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I. INTRODUÇÃO

1. Em 19 de Julho de 2006, a Comissão apresentou ao Conselho uma proposta de 
regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à colocação dos produtos 
fitofarmacêuticos no mercado1 A proposta baseia-se no n.º 2 do artigo 37.º e na alínea b) 
do n.º 4 do artigo 152.º do Tratado.

2. Em 23 de Outubro de 2007, o Parlamento Europeu aprovou o seu parecer em primeira 
leitura2. O Comité Económico e Social e o Comité das Regiões emitiram os respectivos 
pareceres em 14 de Março e 1 de Fevereiro de 2007.

3. Em 15 de Setembro de 2008, o Conselho adoptou a sua posição comum, de acordo com 
o disposto no artigo 251.º do Tratado.

II. OBJECTIVOS

A proposta substitui a Directiva 91/414/CEE e visa
– uma maior protecção do ser humano, dos animais e do ambiente no contexto da 

autorização e da colocação no mercado de produtos fitofarmacêuticos;
– uma maior harmonização e disponibilidade de produtos fitofarmacêuticos; e
– a actualização e simplificação dos procedimentos de aprovação das substâncias activas e 

de autorização dos produtos fitofarmacêuticos.

Os seus principais elementos consistem, em particular:
– na aprovação das substâncias activas a nível da UE de acordo com uma lista de critérios 

mais claros e rigorosos, que excluirão do mercado as substâncias com um perfil de 
muito elevado risco;

– num sistema de reconhecimento mútuo de autorizações entre Estados-Membros 
pertencentes à mesma zona, sendo o território da UE dividido em três zonas com 
condições agrícolas, climáticas e ambientais semelhantes;

– num procedimento para substâncias e produtos fitofarmacêuticos de baixo risco;

– na definição do papel da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA); e

– em disposições destinadas a evitar ensaios desnecessários com animais.

O Conselho introduziu novas disposições relativas ao comércio paralelo, ao tratamento de 
sementes e ao estabelecimento de autorizações provisórias nacionais.

                                               
1 Uma proposta alterada foi apresentada em 11 de Março de 2008.
2 14184/07.
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III. ANÁLISE DA POSIÇÃO COMUM

1. OBSERVAÇÕES DE ORDEM GERAL

O Conselho incorporou integralmente as seguintes alterações: 41, 59, 67, 79, 81, 96, 

124, 153, 155, 157, 159, 195, 196, 197, 212, 213, 226, 286 e 301.

Incorporou igualmente em parte ou em princípio as alterações 5, 6, 10, 11, 14, 18, 22, 

29, 31, 32, 33, 34, 39, 43, 45, 46, 54, 62, 64, 66, 77, 78, 80, 82, 84, 87, 89, 95, 97, 109, 

121, 122, 126, 130, 134, 136, 141, 143, 149, 163, 169, 175, 176, 177, 180, 181, 183, 

185, 188, 189, 190, 201, 206, 248, 251, 296, 300 e 305.

As alterações 1, 2, 3, 8, 15-17, 23, 28, 30, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 47-48, 52, 55, 58, 

68-69, 70-71, 73-74, 83, 85-86, 88, 91, 101, 103-106, 110-111, 113, 117-118, 120, 

127-129, 132, 135, 137-139, 142, 144, 146-148, 150, 152, 154,158, 161-162, 164-166, 

168, 171, 173, 179, 191-192, 194, 198, 202, 204-205, 207-208, 211, 214, 216, 219, 

221-222, 226, 228-230, 232, 235-242, 245-246, 249-250, 253, 255, 267, 276, 287, 293, 

295, 299, 303 e 304 não foram retidas na posição comum, partilhando o Conselho a 

mesma opinião que a Comissão.
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As alterações 7, 9, 11, 20-21, 24-26, 36, 49-51, 53, 56, 57, 75-76, 92-94, 98-100, 

107-108, 114-116, 119, 131, 133, 140, 145, 156, 160, 167, 170, 184, 199, 203, 215, 217, 

218, 220, 224-225, 244, 252, 274 e 297, que foram aceites na íntegra ou em parte pela 

Comissão, não foram incluídas na posição comum, divergindo o Conselho da opinião da 

Comissão.

Certas alterações, como a 281 (autorizações provisórias), a 90 (prazo para a renovação 

da aprovação das substâncias activas), a 198 (protecção de dados relativamente aos 

estudos necessários para a renovação ou revisão da autorização), a 210 

(confidencialidade dos nomes e endereços das pessoas envolvidas na experimentação 

em vertebrados) e a 223 (recuperação dos custos pelos Estados-Membros) foram total 

ou parcialmente incorporadas na posição comum apesar de não terem sido aceites 

inicialmente pela Comissão.

A posição comum inclui ainda outras alterações, não previstas pelo Parlamento 

Europeu, que contemplam uma série de preocupações expressas pelos Estados-

-Membros durante as negociações.  Foram igualmente introduzidas diversas alterações 

técnicas e redaccionais destinadas a definir o alcance de algumas disposições, a tornar a 

formulação do Regulamento mais explícita, assim como a garantir a segurança jurídica 

ou a tornar o diploma mais coerente com outros instrumentos comunitários.

A Comissão aceitou a posição comum adoptada pelo Conselho.
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2. OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS

a) Disposições incluídas na proposta inicial

 Base jurídica

O Conselho considerou que o artigo 95.º era a base jurídica correcta, uma vez que o 

objectivo principal do Regulamento é assegurar o eficaz funcionamento do mercado 

interno no domínio dos produtos fitofarmacêuticos. Todavia, o Conselho decidiu 

adoptar uma base jurídica dupla, tendo incluído o n.º 2 do artigo 37.º num gesto dirigido 

à Comissão.

 Definições

O Conselho reteve as alterações que clarificam de forma adequada o texto das 

definições ou que eram essenciais face às novas disposições introduzidas no texto (p. 

ex., as alterações 41, 45 e 46). No entanto, nalguns casos, o Conselho preferiu colocar 

as novas definições no interior dos artigos com as disposições correspondentes (p. ex., 

as definições de "comércio paralelo", de "idêntico", de "Estado-Membro relator" ou de 

"baixo risco"). O Conselho suprimiu a definição de "protecção integrada" da proposta 

da Comissão, tendo em vez disso inserido uma remissão para a Directiva relativa à 

utilização sustentável dos pesticidas no artigo 52.º. O Conselho não pôde incorporar a 

alteração 53 dado ter considerado que a prioridade a dar a métodos não químicos não 

era um elemento essencial de uma boa prática fitofarmacêutica. 

O Conselho inseriu igualmente uma série de definições adicionais, como as de "titular 

da autorização", "utilizador profissional", "utilização menor", "estufa", "tratamento pós-

-colheita", "biodiversidade", "autoridade competente", "publicidade", "metabolito 

relevante" e "impureza". Suprimiu as definições de "animais" e de "protecção 

integrada".
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 Aprovação de substâncias activas

O Conselho introduziu no artigo 4.º uma abordagem sequencial na avaliação dos 
critérios estabelecidos no Anexo II, segundo a qual os pontos 3.6.2 a 3.6.4 e 3.7 desse 
Anexo deverão ser satisfeitos antes de se analisarem os demais critérios.
O Conselho, à imagem do Parlamento, está firmemente convicto da necessidade de 
estabelecer um conjunto de critérios rigorosos para a aprovação das substâncias activas, 
a fim proteger a saúde humana e o ambiente.
O Conselho introduziu no ponto 3.6 do Anexo II uma definição clara de exposição 
negligenciável a substâncias cancerígenas, desreguladoras do sistema endócrino ou 
tóxicas para a reprodução e estabeleceu que as substâncias activas mutagénicas das 
categorias 1 e 2 deverão ser proibidas, mesmo se o contacto humano com essas 
substâncias for negligenciável. No entanto, considerou necessário introduzir, a título 
excepcional, uma cláusula derrogatória limitada no tempo para as substâncias que sejam 
imprescindíveis para a protecção de uma cultura, mesmo que não satisfaçam os critérios 
estabelecidos.
O Conselho não pôde concordar com ponto de vista do Parlamento Europeu de que as 
substâncias activas com propriedades neurotóxicas ou imunotóxicas devem ser 
excluídas, mas acordou em considerá-las como candidatas para substituição.

À imagem do Parlamento, o Conselho opôs-se à renovação ilimitada da aprovação de 
substâncias activas proposta pela Comissão, tendo no entanto estabelecido um prazo 
máximo de 15 anos em vez dos 10 pretendidos pelo Parlamento na sua alteração 90.

 Procedimento

O Conselho procurou simplificar ainda mais os procedimentos de aprovação das 
substâncias activas e de autorização dos produtos fitofarmacêuticos. Deu particular 
atenção ao reforço dos prazos e a uma definição mais precisa dos papéis dos vários 
actores envolvidos (Estados-Membros, Comissão, Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos (EFSA). O Conselho aceitou, pois, no todo ou em parte, uma 
série de alterações do Parlamento Europeu que vão nesta direcção e rejeitou outras que 
poderiam causar atrasos desnecessários, como parte da alteração 141, ou não dar tempo 
suficiente para a adequada conclusão de algumas fases dos procedimentos (como a 
alteração 86).
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 Substâncias activas de baixo risco

À imagem do Parlamento, o Conselho considerou útil esclarecer melhor a noção de 

"baixo risco", mas em vez de acrescentar uma definição no artigo 3.º ou esclarecimentos 

adicionais no artigo 22.º, como proposto pelo Parlamento (alterações 43 e 301), inseriu 

critérios mais detalhados no Anexo II.

No que diz respeito à protecção de dados relativamente aos produtos fitofarmacêuticos 

de baixo risco, o Conselho alargou o período de  protecção para um máximo de 13 anos 

em vez dos 15 propostos pelo Parlamento Europeu (alteração 287).  No caso de a 

autorização de um produtos fitofarmacêutico de baixo risco ser alargada para utilizações 

menores, o período de protecção dos dados poderá ser alargado até 15 anos.

 Candidatos para substituição

O Conselho clarificou igualmente os critérios para as substâncias activas a indicar como 

candidatas para substituição. O Conselho considerou necessário alargar o período de 

aprovação de 7 para 10 anos, não tendo por conseguinte aceite a alteração 106.

O Conselho não pôde acolher as alterações 170, 171, 173, a totalidade da 251 e a 253 

que alarga, em especial, a avaliação comparativa a todos os produtos fitofarmacêuticos.

O texto do artigo 48.º foi no entanto reformulado a fim de permitir aos Estados-

-Membros, em casos excepcionais, não autorizar ou restringir a utilização de um 

produto fitofarmacêutico que não contenha um candidato para substituição ou uma 

substância activa de baixo risco se já existir um método não químico.
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 Reconhecimento mútuo de autorizações

O Conselho não pôde aceitar as alterações relativas à autorização zonal e ao 

reconhecimento mútuo (em particular as alterações 15, 19, 52, 137, 138, 139, 147, 148, 

152, 166 e 230). Ao invés, o Conselho confirmou a divisão em zonas de autorização 

proposta pela Comissão e o sistema de reconhecimento mútuo obrigatório de 

autorizações, que considera ser uma boa forma de assegurar a redução dos encargos 

administrativos, assim como um acesso rápido e mais alargado dos agricultores 

europeus aos produtos fitofarmacêuticos. O Conselho alargou este sistema aos produtos 

fitofarmacêuticos destinados a utilizações menores e previu uma flexibilidade adicional 

(p. ex., o reconhecimento de autorizações entre Estados-Membros pertencentes a zonas 

diferentes ou a possibilidade de uma organização profissional se candidatar a uma 

autorização).

O Conselho introduziu disposições que prevêem que os Estados-Membros possam 

impor medidas adicionais de atenuação dos riscos que sejam pertinentes para o seu 

território e que, excepcionalmente, possam recusar autorizações concedidas noutro 

Estado-Membro, a fim de proteger a saúde humana ou o ambiente. O Conselho inseriu 

ainda uma cláusula de revisão segundo a qual a Comissão deverá elaborar um relatório 

num prazo de 5 anos a contar da data de entrada em vigor do Regulamento.

 Autorizações provisórias nacionais (artigo 29.º–A)

Os Estados-Membros decidiram trazer de volta as autorizações provisórias como 

medida transitória por recearem atrasos na autorização dos produtos fitofarmacêuticos.

Entenderam que o novo sistema devia ser testado primeiro, a fim de verificar se os 

prazos podiam ser cumpridos. As autorizações provisórias nacionais só serão 

concedidas por um período limitado de tempo (3 anos) e sob certas  condições. Os 

pontos de vista do Conselho e do Parlamento sobre esta questão convergem no essencial 

(alteração 281).
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 Ensaios com animais

O Conselho tomou nota do particular interesse do Parlamento Europeu em evitar ou 

restringir os ensaios com animais (alterações 6, 9, 23, 24, 55, 66, 75, 92, 108, 130, 208 

e 225) e incorporou-as, sempre que possível, no texto da posição comum.

 Comitologia

O Conselho alterou a proposta da Comissão a fim de a alinhar pela nova 

Decisão 2006/512/CE relativa à comitologia, que altera a Decisão 1999/468/CE e 

introduz o novo procedimento de regulamentação com controlo. O Conselho pôde 

aceitar as alterações 109 e parte da 141, mas não reteve as alterações 93, 94, 99, 100, 

119, 120, 142, 158, 184, 219, 224, 226 e 227. O Conselho não pôde aceitar o 

procedimento de regulamentação com controlo nos casos em que as medidas a tomar 

eram de natureza puramente executiva. Nos casos relativos à mera transferência de 

exigências já previstas nos Anexos da Directiva 91/414/CE para o novo regulamento ou 

à adopção de orientações não vinculativas, o Conselho foi de parecer que o 

procedimento do comité consultivo era o mais adequado.

Quanto às alterações 108, 221 e 225, o Conselho não concordou com o procedimento 

proposto (artigo 251.º do Tratado). Considerou, em vez disso, que o procedimento 

comitológico mais adequado seria o de "regulamentação com controlo", uma vez que o 

regulamento a adoptar de acordo com o disposto nesses artigos iria complementar o acto 

de base aditando novos elementos não essenciais.

b) Novas disposições incluídas na posição comum

Na sequência das discussões havidas no Conselho, foram aditadas ao texto da posição 

comum disposições relativas às seguintes matérias:
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 Sementes tratadas (artigo 47.º–A)

As Delegações consideraram necessário introduzir disposições sobre esta matéria a fim 

de proteger a livre circulação na UE de sementes tratadas com produtos 

fitofarmacêuticos, a menos que possam constituir uma grave ameaça para saúde humana 

ou animal ou para o ambiente.

 Comércio paralelo

As disposições relativas ao comércio paralelo foram aditadas pelo Conselho na 

sequência de um pedido quase unânime dos Estados-Membros. O Conselho incorporou, 

por conseguinte, a alteração 286 e adaptou as disposições sobre o comércio paralelo à 

jurisprudência mais recente.  Introduziu igualmente a exigência de controlos oficiais 

neste domínio.

 Adjuvantes

O Conselho introduziu disposições que prevêem que as regras de execução para a 

autorização de adjuvantes sejam estabelecidas segundo um procedimento de 

comitologia.

IV. CONCLUSÕES

O Conselho considera que a sua posição comum representa uma solução equilibrada e realista 

para uma série de preocupações expressas sobre a proposta da Comissão e espera efectuar 

uma discussão construtiva com o Parlamento Europeu com vista a alcançar um acordo 

exequível em torno do presente Regulamento.
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– Aprovação (pc + d)
a) da posição comum
b) da nota justificativa do Conselho
– Declarações

DECLARAÇÃO DA COMISSÃO

"A Comissão reconhece que o procedimento que permite a eventual aprovação de uma 

substância activa por um período máximo de cinco anos, mesmo que não satisfaça os critérios 

enunciados, constitui uma derrogação do procedimento normal de aprovação de substâncias 

activas. A Comissão sublinha que essa derrogação apenas seria aplicável no caso de serem 

apresentadas provas documentais da não existência de outros meios disponíveis para controlar 

um perigo fitossanitário grave. A decisão de aprovação será tomada por processo de comité, 

participando assim todos os Estados-Membros na avaliação não só do processo referente à 

substância activa em causa, mas também da documentação a comprovar que não existem 

alternativas. A aprovação eventualmente proposta ficará sujeita a condições rigorosas, 

nomeadamente medidas de redução dos riscos, que farão parte integrante da decisão de 

aprovação e cujo objectivo consistirá em minimizar a exposição dos seres humanos e do 

ambiente."
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DECLARAÇÃO DA COMISSÃO

"A Comissão lamenta a supressão da alínea b) do n.º 4 do artigo 152.º do Tratado da base 

jurídica da proposta. Um dos principais objectivos da proposta é alcançar um elevado nível de 

saúde humana e animal e de protecção do ambiente.

Para permitir que o processo legislativo avance com vista à adopção atempada do 

regulamento proposto, a Comissão aceita a posição comum do Conselho, dado que a 

substância do compromisso alcançado, no seu todo, vai ao encontro dos objectivos da 

proposta.

Caso o Parlamento Europeu, durante a segunda leitura, reintroduza o artigo 152.º como uma 

das bases jurídicas da proposta, a Comissão reserva-se o direito de aceitar a alteração 

pertinente."

DECLARAÇÃO DA HUNGRIA

Sistema de zonas e reconhecimento mútuo

"O processo de autorização de produtos e o reconhecimento mútuo em combinação com o sistema 

de 3 zonas proposto são inadequados. Ao contrário do princípio de subsidiariedade, o presente texto 

não proporciona a garantia jurídica necessária e suficiente para tomar em consideração no processo 

as características locais. Tal está em contradição com as alíneas a) e c) do n.º 3 do artigo 4.º da 

proposta. As condições climáticas, as variedades, a gama de organismos prejudiciais e doenças, as 

práticas agrícolas e as doses de pesticidas são tão diferentes, especialmente na Zona B (Centro), que 

este sistema não proporciona o desenvolvimento de programas de gestão seguros e eficazes que 

apliquem os mais baixos volumes necessários de agroquímicos. 

Critérios para aprovação de substâncias activas:

No que se refere aos critérios para aprovação de substâncias activas, são necessárias mais 

avaliações dado que os estudos de impacto disponíveis revelam grandes diferenças e conclusões 

controversas. 

A Hungria crê que a aplicação dos novos critérios propostos reduzirá o número de produtos 

fitofarmacêuticos disponíveis no mercado, aumentando assim o risco de organismos prejudiciais e 

de resistência, perdas significativas de colheitas e custos de produção crescentes. Por conseguinte, a 
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UE seria forçada a aumentar as importações de países terceiros, onde as normas da UE não podem 

ser asseguradas. Para reduzir os eventuais efeitos nocivos sobre a produção vegetal mantendo ao 

mesmo tempo um elevado nível de protecção da saúde humana, seria mais adequado usar uma 

abordagem baseada nos riscos ao determinar os critérios para a aprovação de substâncias activas.

Com as alterações climáticas e a liberalização do comércio acelerou o aparecimento e a introdução 

de organismos prejudiciais que causam prejuízos económicos importantes. Daí justificar-se 

amplamente a manutenção de uma protecção fitofarmacêutica suficiente. 

A Hungria está ciente da importância de um sistema harmonizado e bem equilibrado de autorização 

e colocação no mercado de produtos fitofarmacêuticos e reconhece a necessidade constante de 

melhorar as normas de saúde dos consumidores.  A Hungria muito aprecia os esforços da 

Presidência Eslovena no sentido de obter um acordo político para esta proposta chegando assim a 

uma posição comum do Conselho.  A Hungria concorda com os objectivos gerais da proposta, no 

entanto não pode apoiar alguns dos meios propostos para atingir esses objectivos, portanto a 

Hungria abstém-se."

DECLARAÇÃO DA IRLANDA

Em geral, a Irlanda considera que o regulamento é progressivo, equilibrado e bem construído e 

apoia a maioria das disposições que contém.  No entanto, registamos que alguns assuntos 

importantes nos causam preocupação.

1. A Irlanda está particularmente preocupada com o facto de a utilização de critérios de exclusão

baseados nos perigos, como base para a tomada de decisão sobre a aprovação, ignorar o 

princípio científico da avaliação de riscos e considera que se perdeu a oportunidade de 

consagrar o princípio da avaliação de riscos no presente regulamento.  

2. A Irlanda concorda que a utilização de substâncias, em produtos fitofarmacêuticos sujeitos aos 
critérios de aprovação do n.º 3.6 do Anexo II, deve ser devidamente controlada.  Registamos 
que algumas substâncias, que podem não cumprir os critérios de aprovação propostos no n.º 3.6 
do Anexo II do presente regulamento, são cruciais para a protecção das culturas na Irlanda e 
que a sua supressão poderá causar danos significativos a nível agronómico e económico, sem 
por isso garantir uma redução significativa da exposição dos operadores, das pessoas nas 
proximidades, dos consumidores ou do ambiente a estes tipos de substâncias.  
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3. A Irlanda está preocupada que a supressão de substâncias, que não cumpram os critérios de 
aprovação, limite a gama química disponível para prevenir o aparecimento de resistência, o que 
leva a um impacto negativo significativo na protecção das culturas e pode aumentar a 
exposição das pessoas e animais às micotoxinas.  Além disso, a Irlanda regista que a declaração 
da Comissão sobre o n.º 7 do artigo 4.º incluído no documento 10835/1/08 salienta que a 
derrogação se aplica apenas ao controlo de "um grave perigo fitossanitário" e não prevê o 
controlo de um grave perigo para a saúde humana, como é a exposição às micotoxinas.   

4. A Irlanda preocupa-se com a ausência de uma avaliação de impacto pormenorizada e 
actualizada dos efeitos do presente texto na competitividade e na sustentabilidade da agricultura 
europeia. 

Apesar de apoiar a maioria das disposições incluídas no projecto de regulamento e atendendo a que 
as suas preocupações acima expostas poderão vir a ser abordadas numa segunda leitura com o 
Parlamento, a Irlanda não pode apoiar a proposta.

DECLARAÇÃO DO REINO UNIDO

O Reino Unido apoia um quadro de base científica que reduza ainda mais os riscos para a saúde 
humana e o ambiente, apoiando simultaneamente a produção vegetal económica e o controlo dos 
organismos prejudiciais, ervas daninhas e doenças. O Reino Unido saúda o inestimável trabalho da 
Presidência Eslovena, que em muitos aspectos traça um equilíbrio razoável entre estas prioridades e 
se baseia nos trabalhos de Presidências anteriores. O Reino Unido saúda em especial o progresso 
nas autorizações zonais, que a nosso ver torna alcançável na prática o objectivo de uma maior 
harmonização. 

O Reino Unido concorda que deve ser devidamente controlada a utilização nos produtos 
fitofarmacêuticos de substâncias com propriedades desreguladoras do sistema endócrino que 
possam causar efeitos nocivos nos seres humanos.  O Reino Unido regista no entanto que os 
consumidores estão expostos a substâncias com propriedades desreguladoras do sistema endócrino 
de várias proveniências, incluindo fármacos e géneros alimentícios como a carne e as leguminosas.

Algumas substâncias que podem não cumprir os critérios de aprovação propostos no Anexo II do 
presente regulamento são cruciais para a protecção das culturas no Reino Unido e, julgamos, 
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noutros países da União Europeia. O Reino Unido aprecia os esforços que a Presidência Eslovena 
envidou para atender a estas preocupações no texto de compromisso. No entanto, o Reino Unido 
continua preocupado por não ter sido disponibilizada uma avaliação adequada do potencial impacto 
destas propostas na agricultura da União Europeia, nem dos seus benefícios para os consumidores. 
O Reino Unido salientou constantemente a importância de compreender o impacto destas medidas 
antes de se comprometer em relação ao regulamento, e apresentou uma avaliação ao Reino Unido. 
Sem essa avaliação para toda a UE, a UE corre o risco de tomar medidas que terão impactos 
negativos na protecção das culturas mas não garantem benefícios sanitários significativos para os 
consumidores. Por conseguinte, o Reino Unido lamenta que nesta fase não possa apoiar a proposta.

____________
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chegou a acordo político quanto a uma posição comum sobre o regulamento em epígrafe.
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COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU 

nos termos do n.º 2, segundo parágrafo, do artigo 251.º do Tratado CE 
 

respeitante à 
 

posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção de um regulamento 
do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à colocação dos produtos 

fitofarmacêuticos no mercado 

1. HISTORIAL DO PROCESSO 

Data da apresentação da proposta ao PE e ao Conselho: 
(documento COM (2006) 0388 final – 2006/0136(COD)): 

19 de Julho de 
2006 

Data do parecer do Comité Económico e Social Europeu: 31 de Maio de 
2007 

Data do parecer do Comité das Regiões: 13 de Fevereiro de 
2007 

Data do parecer do Parlamento Europeu em primeira leitura: 23 de Outubro de 
2007 

Data da transmissão da proposta alterada: 

Data do acordo político: 

11 de Março de 
2008 

23 de Junho de 
2008 

Data da adopção da posição comum: 15 de Setembro de 
2008 

2. OBJECTIVO DA PROPOSTA DA COMISSÃO 

O regulamento proposto viria substituir a legislação em vigor em matéria de 
colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado (Directiva 91/414/CEE do 
Conselho) através da revisão exaustiva dos procedimentos de avaliação da segurança 
das substâncias activas e dos produtos fitofarmacêuticos. Contudo, mantém o 
procedimento em duas etapas previsto na directiva:  

– Aprovação das substâncias activas a nível comunitário 

– Autorização de produtos fitofarmacêuticos, contendo substâncias aprovadas, 
pelos Estados-Membros. 

Para simplificação, revogaria ainda a Directiva 79/117/CEE do Conselho que proíbe 
a colocação no mercado e utilização de produtos fitofarmacêuticos que contêm certas 
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substâncias activas. O principal objectivo da proposta consiste em manter um nível 
elevado de protecção para os seres humanos, os animais e o ambiente, reduzir os 
encargos administrativos dos actuais procedimentos de aprovação e autorização e 
alcançar um nível de harmonização mais elevado. 
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A presente proposta deve ser considerada como um elemento de um todo, 
conjuntamente com a Estratégia Temática para uma Utilização Sustentável dos 
Pesticidas e com a proposta de directiva-quadro, que colmata uma lacuna legal na 
fase da utilização dos pesticidas, bem como com a proposta de regulamento relativo 
às estatísticas sobre a colocação no mercado e a utilização de produtos 
fitofarmacêuticos.  

3. COMENTÁRIOS À POSIÇÃO COMUM 

3.1. Observações gerais 

A Comissão apoia a posição comum, tal como adoptada pelo Conselho em 15 de 
Setembro de 2008. Essa posição comum está em harmonia com os objectivos e a 
abordagem preconizados na proposta original da Comissão e reflecte os princípios de 
várias alterações propostas pelo Parlamento Europeu. 

3.2. Alterações adoptadas pelo Parlamento Europeu em primeira leitura 

Alterações aceites pela Comissão e que estão em conformidade com a posição 
comum:  

As alterações 5, 14 e 18 do Parlamento Europeu reforçam as declarações dos 
considerandos 8, 17 e 21 e foram parcialmente incorporadas. O considerando 8 
introduz a salvaguarda da competitividade da agricultura europeia. No considerando 
17 foi incluída uma referência às substâncias candidatas para substituição. O 
considerando 21 introduz uma referência a grupos de pessoas vulneráveis na 
avaliação de quaisquer efeitos nocivos para a saúde humana ou animal.  

A alteração 96 ao artigo 20.º sobre a eliminação imediata de um produto 
fitofarmacêutico por razões sanitárias ou ambientais imediatas foi completamente 
integrada.  

A alteração 159 foi integrada enquanto tal na posição comum e na proposta alterada 
da Comissão. Esta alteração introduz no artigo 43.º sobre a retirada ou alteração da 
autorização de um produto fitofarmacêutico a possibilidade de os Estados-Membros 
reverem uma autorização quando considerarem que os objectivos da Directiva 
2000/60/CE (Directiva-quadro «Água») podem não ser alcançados.  

A maior parte dos elementos das alterações 175 a 180 e 196 sobre utilizações 
menores, que visam facilitar as autorizações para estas utilizações, foram aceites pela 
Comissão. A posição comum incorpora as alterações relativas à responsabilidade e 
alargamento da protecção de dados para utilizações menores. Além disso, a definição 
de utilizações menores proposta na alteração 59 foi incluída na posição comum, ao 
passo que a proposta alterada da Comissão prevê esta mesma alteração no artigo 49.º 
sobre utilizações menores.  

A introdução de um novo artigo 49.º-A sobre comércio paralelo, proposta pelo 
Parlamento Europeu nas alterações 45 e 286, foi aceite pelo Conselho e pela 
Comissão. Todavia, o texto da posição comum reflecte as decisões do Tribunal de 
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Justiça em processos mais recentes. Além do mais, foi inserida no artigo 65.º a 
necessidade de se efectuarem controlos ao comércio paralelo.  
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A alteração 189 foi igualmente retomada enquanto tal na posição comum e na 
proposta alterada da Comissão. Esta alteração introduz no artigo 53.º a possibilidade 
de os Estados-Membros adoptarem medidas cautelares temporárias quando lhes é 
comunicada a informação sobre os efeitos potencialmente nocivos.  

A Comissão aceitou incluir uma definição de «publicidade» no artigo 63.º. A posição 
comum retoma esta alteração no artigo 3.º.  

A posição comum, em conformidade com a proposta alterada da Comissão, retoma 
nos pontos 3.6.3 a 3.6.5 do anexo II uma definição pormenorizada de «exposição 
negligenciável», o que está em consonância com a alteração 300. Contudo, a posição 
comum exclui completamente as substâncias mutagénicas, independentemente da 
exposição. 

Além do mais, os efeitos neurotóxicos e imunotóxicos no desenvolvimento, 
propostos pelo Parlamento Europeu como critérios de exclusão, foram retomados 
pela posição comum nos critérios para a definição de substâncias candidatas para 
substituição, tal como na proposta alterada da Comissão. O esclarecimento constante 
da alteração 248 de que uma substância é candidata para substituição se um dos 
critérios pertinentes estiver cumprido também foi retomado.  

Quanto às substâncias de baixo risco, a posição comum retomou os critérios de 
exclusão de substâncias da definição de «baixo risco», em conformidade com a 
alteração 301. Esta disposição foi introduzida na parte 5 do anexo II. Uma diferença 
substancial diz respeito às substâncias «sensibilizantes», já que a alteração apenas 
refere as «substâncias químicas sensibilizantes», ao passo que a proposta alterada da 
Comissão e a posição comum referem substâncias sensibilizantes em geral, que 
também abrangem microrganismos. A disposição que prevê que a Comissão aprecie 
e, se necessário, especifique os critérios em função dos quais uma substância activa é 
tratada como substância de baixo risco foi incluída no artigo 22.º, mas sem que se 
tenha definido o prazo de um ano proposto pelo Parlamento Europeu. 

Outras alterações que esclarecem o texto ou definem os procedimentos com mais 
precisão foram integradas. Estas alterações estão incluídas no artigo 11.º sobre a 
preparação de um projecto de relatório de avaliação (definição de um prazo máximo 
de seis meses para a apresentação de informação suplementar), no artigo 12.º 
(publicação das conclusões da Autoridade), no artigo 13.º (disposição sobre a lista 
das substâncias activas aprovadas, a qual deverá ficar electronicamente disponível), 
no artigo 27.º (introdução de uma referência às condições realistas de utilização de 
formulantes), no artigo 30.º (introdução de certos dados específicos sobre a aplicação 
nas autorizações) e no artigo 36.º sobre o procedimento de autorização de produtos 
fitofarmacêuticos (definição de um prazo máximo de seis meses para a apresentação 
de informações adicionais). A disposição que estipula que os Estados-Membros 
recebam, a pedido, um processo completo, foi incluída no artigo 41.º. No artigo 62.° 
foi introduzida a necessidade de incorporar os requisitos de rotulagem da Directiva 
91/414/CEE no regulamento de execução da Comissão relativo à rotulagem.  
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Alterações não integradas na posição comum que são, no entanto, aceites pela 
Comissão na proposta alterada, na íntegra ou sujeitas a reformulação:  

O Parlamento propôs a introdução de uma referência ao cumprimento da Directiva 
2000/60/CE (Directiva-quadro «Água») em várias alterações. A proposta alterada da 
Comissão aceita estas alterações no considerando 14, no artigo 21.º (revisão da 
aprovação) e no artigo 43.º (retirada ou alteração da autorização). Apenas esta última 
alteração foi também integrada na posição comum.  

As alterações propostas aos considerandos 34 e 35 foram incluídas ou parcialmente 
incluídas na proposta alterada. Estas alterações dizem respeito à protecção dos 
moradores e de outras pessoas presentes nas proximidades e à necessidade de 
garantir que a publicidade não induz o público em erro.  

Várias alterações reforçam o objectivo de minimizar os testes em animais. A 
Comissão integrou a maior parte destas alterações (24, 75, 92, 108, 225) no 
considerando 32 e nos artigos 8.º, 18.º, 26.º, 59.º e 75.º. 

A alteração 34 propõe que se esclareça no artigo 1.º o objectivo do regulamento. A 
Comissão aceitou incluir referências ao elevado nível de protecção, ao princípio da 
precaução e à harmonização do acesso dos agricultores dos diferentes Estados-
Membros aos produtos fitofarmacêuticos.  

Foram incluídas no artigo 3.º várias novas definições propostas pelo Parlamento 
Europeu, como as definições de comércio paralelo, baixo risco, Estado-Membro 
relator, testes e estudos e a definição de métodos fitossanitários não químicos. Este 
último conceito foi igualmente integrado na definição de boa prática 
fitofarmacêutica.  

O Parlamento Europeu salientou em várias partes do acto a referência aos grupos de 
pessoas vulneráveis e a alteração 49 introduz uma definição desses grupos. A 
Comissão integrou a maior parte das alterações e acrescentou a definição de grupos 
de pessoas vulneráveis ao artigo 3.º.  

Foi introduzida, na definição de gestão integrada das pragas, uma referência ao 
encorajamento dos mecanismos naturais de controlo das pragas.  

Além disso, na definição de substância que suscita preocupação, a Comissão incluiu 
as substâncias que possuem propriedades potencialmente desreguladoras do sistema 
endócrino, neurotóxicas ou imunotóxicas, em conformidade com a alteração 39 do 
Parlamento Europeu.  

Tal como proposto pelo Parlamento Europeu, foram integradas nos critérios de 
aprovação do artigo 4.º referências aos grupos de pessoas vulneráveis, aos locais 
distantes do local de utilização da substância devido à sua propagação a longa 
distância no ambiente, ao impacto sobre o comportamento das espécies não visadas e 
ao impacto no ecossistema. Além disso, esclareceu-se que os métodos analíticos 
serão normalizados e suficientemente sensíveis; este esclarecimento foi parcialmente 
aceite na posição comum.  
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A Comissão concordou em incluir no artigo 20.º a alteração 95 relativa ao período de 
tolerância para que sejam escoadas as existências dos produtos fitofarmacêuticos não 
aprovados, período esse que não deve ser superior a um ano. 

A alteração 274 estabelece que os géneros alimentícios definidos como tal no 
Regulamento (CE) n.º 178/2002 serão considerados substâncias de base; esta 
alteração foi directamente incorporada no artigo 23.º da proposta alterada da 
Comissão.  

O Parlamento Europeu introduziu no artigo 64.º (alteração 217) a obrigação, para os 
produtores de produtos fitofarmacêuticos, de proceder a controlos pós-registo. A 
Comissão integrou esta disposição na íntegra.  

Além disso, o Parlamento propôs a alteração 220, a qual visa incluir no artigo 65.º, 
relativo a controlos, a necessidade de verificar a conformidade com as restrições de 
utilização na exploração agrícola. Este esclarecimento foi directamente incluído na 
proposta alterada da Comissão. 

A Comissão integrou parcialmente a alteração 248, que diz respeito aos critérios de 
aprovação para que uma substância activa seja definida como candidata para 
substituição (ponto 4 do anexo II). Foram introduzidas referências ao elevado risco 
potencial para as águas subterrâneas e às propriedades neurotóxicas ou imunotóxicas. 

Além do mais, na parte 2 do anexo IV, relativa à avaliação comparativa, foi 
parcialmente incluída a alteração 252, que diz respeito à tomada em consideração dos 
efeitos cumulativos e sinergéticos conhecidos que representam riscos para a saúde.  

Outras alterações introduzidas pela Comissão na proposta alterada dizem respeito à 
exigência do artigo 29.º de que a formulação de um produto fitofarmacêutico seja tal 
que limite o mais possível a exposição do utilizador ou outros riscos, sem 
comprometer a eficácia do produto, e à obrigação prevista ano artigo 49.º de os 
Estados-Membros manterem nos seus sítios Web oficiais uma lista de utilizações 
menores. No n.º 2 do artigo 9.º, a Comissão propõe um prazo de seis meses para 
completar o processo caso haja elementos em falta, ao passo que a posição comum 
prevê um prazo de três meses.  

Comitologia 

A harmonização com a Decisão 2006/512/CE (sobre comitologia) prevista nas 
alterações do Parlamento é, de um modo geral, aprovada pela proposta alterada da 
Comissão e pela posição comum.  

As alterações 88, 94, 99, 100, 142, 143, 158, 185, 219, 224, 226 e 227 introduzem o 
procedimento de regulamentação com controlo nas situações em que a Comissão 
entenda haver necessidade de restringir os prazos (por exemplo, eficiência para 
respeitar os prazos de renovação de aprovações, urgência nos casos de ameaça para a 
saúde humana ou animal). Além disso, a aprovação de uma substância activa é 
considerada tanto na proposta alterada como na posição comum como uma medida 
de execução, a adoptar em conformidade com o procedimento de regulamentação 
normal. 
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Em certos casos, o processo de co-decisão é proposto pelo Parlamento; porém, a 
Comissão e o Conselho consideram que as medidas em causa (exigências 
relativamente aos agentes de protecção e agentes sinérgicos, regulamento que 
estabelece um programa de trabalho, regulamento em matéria de controlo) são de 
âmbito geral e alteram elementos não essenciais do regulamento. Além disso, a 
Comissão considera que o procedimento de co-decisão não seria apropriado para 
disposições técnicas que precisam de ser actualizadas continuamente. Por 
conseguinte, essas medidas devem ser aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo.  

A alteração 120 exigiria o processo de co-decisão para a adopção de um regulamento 
estabelecendo princípios uniformes e incorporando as exigências constantes do 
Anexo VI da Directiva 91/414/CEE. A Comissão e o Conselho consideram que se 
trata aqui de um complemento técnico (simples transferência de exigências já 
existentes) ao texto básico, que acrescenta a este elementos não essenciais, pelo que 
propõem o recurso ao comité consultivo. 

Em certos casos, a Comissão incluiu a necessidade de disposições em matéria de 
urgência e eficiência, quando está em causa a eficiência para respeitar os prazos de 
renovação de aprovações e a urgência nos casos de ameaça para a saúde humana ou 
animal.  

3.3. Novas disposições introduzidas pelo Conselho 

O Conselho acrescentou algumas definições técnicas ao artigo 3.º, como utilizador 
profissional, metabolito relevante, impureza, etc. 

Foram acrescentadas ao artigo 4.º certas exigências adicionais em relação à utilização 
de produtos fitofarmacêuticos relacionadas, em particular, com a água potável, em 
conformidade com algumas das alterações propostas pelo Parlamento Europeu na 
alteração 255. 

O Conselho inseriu no n.º 7 do artigo 4.º uma derrogação aos critérios de aprovação 
do anexo II. Tal permitiria aprovar substâncias que não cumpram critérios de 
aprovação específicos (substâncias que não são cancerígenas ou tóxicas para a 
reprodução da categoria 2 ou desreguladoras do sistema endócrino, tal como 
especificado nos pontos 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 e 3.8.2 do anexo II). 

Foi introduzido, no artigo 14.º, um calendário para a renovação das aprovações de 
substâncias activas (prazo máximo de 15 anos ou, excepcionalmente, no caso de 
derrogações ao abrigo do n.º 7 do artigo 4.º, de cinco anos). 

O Conselho acrescentou, para os agentes de protecção e agentes sinérgicos, a 
obrigação de a Comissão definir requisitos em matéria de dados (artigo 25.º). 
Determinou igualmente que a avaliação de equivalência (artigo 37.º) e os critérios de 
aprovação (pontos 3.6 a 3.9 do anexo II) se apliquem a agentes de protecção e 
agentes sinérgicos, e não apenas a substâncias activas. 

O novo artigo 29.-A confere aos Estados-Membros o direito de conceder 
autorizações provisórias sob certas condições (processo completo, procedimento de 
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avaliação atrasado, limite máximo de resíduos estabelecido). Esta disposição está em 
grande medida em conformidade com a alteração 281 do Parlamento Europeu. 
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O artigo 35.° esclarece que, para a avaliação de processos à luz dos conhecimentos 
científicos e técnicos actuais, devem ser utilizados os documentos de orientação 
disponíveis na altura do pedido, o que está em conformidade com a alteração 136 do 
Parlamento Europeu.  

As disposições sobre o reconhecimento mútuo e o sistema zonal (considerando 24, 
artigos 35.°, 39.º e 78.º-A e Anexo I) foram reagrupadas no texto e parcialmente 
alteradas. Para além da proposta da Comissão, seria permitido o reconhecimento 
mútuo voluntário para os produtos fitofarmacêuticos autorizados noutra zona, para os 
produtos fitofarmacêuticos que contêm substâncias candidatas para substituição 
(artigo 39.º), para as autorizações provisórias ou para os produtos fitofarmacêuticos 
que contêm uma substância activa aprovada ao abrigo da derrogação prevista no 
n.° 7 do artigo 4.°. Para os produtos utilizados no tratamento de sementes ou em 
locais/contentores vazios, o reconhecimento mútuo é obrigatório a nível da UE. As 
disposições sobre a colocação no mercado de sementes tratadas foram introduzidas 
num artigo específico. 

O Conselho introduziu também um procedimento que permite aos organismos 
oficiais ou científicos envolvidos em actividades agrícolas, às organizações agrícolas 
profissionais e aos utilizadores profissionais solicitar o reconhecimento mútuo num 
Estado-Membro, mesmo se esse pedido não tiver sido feito ou apoiado pelo titular da 
autorização. 

A posição comum mantém o reconhecimento mútuo obrigatório, mas uma 
derrogação (n.° 3 do artigo 35.°) permite a adaptação às condições locais e autoriza, 
excepcionalmente, os Estados-Membros a recusar autorizações devido a riscos 
específicos e justificados para a saúde ou para o ambiente que não possam ser 
controlados de outra maneira. 

O Conselho introduziu uma disposição sobre o tratamento de sementes (novo 
considerando 26-A e artigo 47.º-A), que estabelece requisitos adicionais em matéria 
de rotulagem das sementes tratadas e permite aos Estados-Membros restringir a 
utilização de sementes tratadas, se estas constituírem uma ameaça grave devido ao 
produto fitofarmacêutico utilizado para tratar a semente.  

Está previsto um período adicional de protecção de dados com a duração de dois 
anos e seis meses para os estudos necessários à renovação ou revisão de uma 
autorização (artigo 56.º). 

Foram introduzidas algumas alterações no artigo 60.°, o qual estabelece as regras 
relativas à confidencialidade. Estas alterações são, na maior parte, técnicas e 
esclarecem a diferença entre a protecção dos direitos comerciais das empresas e a 
protecção da vida privada e da integridade dos indivíduos. 

O Conselho suprimiu todas as referências explícitas ao Regulamento (CE) 
n.° 882/2004 relativo à monitorização e aos controlos dos géneros alimentícios e dos 
alimentos para animais do artigo 65.º da proposta inicial da Comissão, que estipulava 
que estes controlos deviam ser semelhantes aos previstos naquele regulamento, mas 
manteve a referência a esse regulamento no considerando 38. 
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No artigo 78.°, o Conselho introduziu disposições instituindo derrogações para a 
utilização de formulantes em produtos fitofarmacêuticos, assim como um programa 
de trabalho para os adjuvantes. 
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O artigo 78.º-A prevê uma cláusula de revisão sobre o funcionamento do 
reconhecimento mútuo das autorizações, do sistema zonal e dos critérios de 
aprovação, com a apresentação de um relatório pela Comissão no prazo de cinco 
anos. 

O Conselho alterou o texto dos pontos 3.6.2 a 3.6.5 e 3.8 do Anexo II sobre os 
critérios de aprovação. As substâncias mutagénicas da categoria 1 ou 2 não podem 
ser aprovadas para utilização em produtos fitofarmacêuticos. As substâncias 
cancerígenas ou tóxicas para a reprodução, assim como as substâncias 
desreguladoras do sistema endócrino, só podem ser aprovadas se a sua utilização 
apenas implicar uma exposição negligenciável dos seres humanos ou do ambiente 
(este último caso apenas se aplica às substâncias desreguladoras do sistema 
endócrino). O conceito de exposição negligenciável dos consumidores é definido 
com mais precisão por uma referência ao Regulamento (CE) n.° 396/2005 relativo 
aos limites máximos de resíduos de pesticidas. 

3.4. Principais dificuldades encontradas na adopção da posição comum 

Base jurídica  

A proposta da Comissão tem por base o artigo 37.° e a alínea b) do n.º 4 do artigo 
152.°, ambos bases agrícolas. Para a Comissão, a proposta tem um cariz agrícola, 
porque a ausência de produtos fitofarmacêuticos afectaria os rendimentos agrícolas 
(considerando 6). O artigo 37.º constitui a base apropriada para todas as regras em 
matéria de «produção e comercialização» de produtos agrícolas que contribuem para 
a consecução de um ou mais objectivos da PAC. A proposta define os produtos que 
podem ser utilizados nos campos, pelo que está manifestamente ligada à produção 
agrícola. A promoção de formas de produção agrícola mais respeitadoras do 
ambiente constitui igualmente um dos objectivos da PAC. 

A alínea b) do n.° 4 do artigo 152.° estabelece medidas no domínio fitossanitário que 
têm directamente por objectivo a protecção da saúde pública.  

A posição comum introduz o artigo 95.° (mercado comum) mas suprime a alínea b) 
do n.° 4 do artigo 152.°. A Comissão aceitou este compromisso, mas apresentou uma 
declaração escrita. 

Protecção de dados - artigo 56.° 

A proposta da Comissão estabelece um período de protecção dos dados com a 
duração de 10 anos. A posição comum estabelece que o período pode ser alargado 
até 13 anos em casos especiais (por exemplo, alargamento a colheitas menores). 
Prevê igualmente um período de protecção dos dados de 2,5 anos após cada 
renovação da aprovação da substância activa. 

A protecção dos dados adicional para o alargamento da utilização a colheitas 
menores, igualmente proposta pelo Parlamento Europeu (alteração 196), não é 
controversa. Contudo, a protecção dos dados adicional a cada renovação poderia 
impedir o acesso ao mercado dos produtores genéricos. A Comissão rejeitou a 
proposta da presidência de conceder um período de cinco anos para a protecção dos 
dados a cada renovação, mas aceitou o compromisso de 2,5 anos. Na sua alteração 
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194, o Parlamento Europeu faz referência à protecção dos dados complementares 
exigidos para efeitos de alteração da legislação. 
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Monitorização e controlo - artigo 65.°  

A Comissão aceitou a supressão, no artigo 65.°, das referências pormenorizadas ao 
Regulamento (CE) n.º 882/2004 relativo aos controlos oficiais realizados para 
assegurar a verificação do cumprimento da legislação relativa aos alimentos para 
animais e aos géneros alimentícios. Tal permite menos segurança quanto ao âmbito 
de aplicação das medidas de execução em matéria de controlo e de monitorização. 
Contudo, a posição comum continua a fazer referência ao Regulamento (CE) 
n.° 882/2004 no considerando 38. Por conseguinte, os mesmos objectivos são 
mantidos para a medida de execução. 

Critérios de aprovação  

A proposta da Comissão fixa critérios para a aprovação das substâncias activas. A 
Comissão propôs que as substâncias que sejam cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas 
para a reprodução das categorias 1 e 2 (classificadas ou por classificar) (categoria 1: 
elementos de prova suficientes para suscitar preocupações relativamente aos seres 
humanos; categoria 2: forte suspeita de que tenha efeito nos seres humanos) ou 
desreguladoras do sistema endócrino não possam ser aprovadas a menos que a 
exposição seja negligenciável. 

A posição comum segue a abordagem da Comissão e reforça os critérios aplicáveis 
às substâncias mutagénicas, que ficam completamente excluídas. Além disso, as 
substâncias cancerígenas, tóxicas para a reprodução e desreguladoras do sistema 
endócrino, que poderiam ser aprovadas em caso de exposição negligenciável, 
tornam-se candidatas para substituição quando se trata de autorizar produtos 
fitofarmacêuticos a nível dos Estados-Membros (travessões 5 e 6 do ponto 4 do 
Anexo II). 

Uma derrogação (n.º 7 do artigo 4.º) estabelece que, se não houver meios disponíveis 
para controlar um perigo fitossanitário grave, seja possível aprovar uma substância 
por um período máximo de 5 anos, ainda que a mesma não cumpra os critérios 
enunciados. Contudo, a sua utilização teria de estar sujeita a medidas de redução dos 
riscos para minimizar a exposição dos seres humanos; os limites máximos de 
resíduos em géneros alimentícios e alimentos para animais seriam fixados de acordo 
com os procedimentos normais. Estas substâncias seriam igualmente excluídas do 
reconhecimento mútuo obrigatório [alínea d) do n.° 2 do artigo 40.°]. As substâncias 
cancerígenas ou tóxicas para a reprodução da categoria 1 estão excluídas da 
derrogação.  

Além disso, no artigo 14.° (renovação de aprovações) esclarece-se que a renovação 
da aprovação dessas substâncias não será válida durante 15 anos (como sucede com 
outras substâncias), mas, no máximo, durante cinco anos. 

A Comissão apresentou uma declaração escrita na qual precisa a forma como 
aplicaria a derrogação. 
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4. CONCLUSÃO 

A Comissão considera que a posição comum reflecte integralmente os elementos 
essenciais contidos na sua proposta inicial e o espírito de muitas das alterações 
efectuadas pelo Parlamento Europeu em primeira leitura. 

Assim, a Comissão concorda com a posição comum adoptada pelo Conselho por 
maioria qualificada. 
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5. DECLARAÇÕES DA COMISSÃO 

A Comissão apresentou duas declarações escritas, que se encontram em anexo. 
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ANEXO 

DECLARAÇÕES DA COMISSÃO 

(1) «A Comissão reconhece que o procedimento que permite a aprovação de uma 
substância activa durante um período máximo de cinco anos, ainda que a mesma não 
cumpra os critérios enunciados, constitui uma derrogação ao procedimento 
normalizado de aprovação de substâncias activas. A Comissão salienta que a 
derrogação apenas se aplicaria nos casos em que fossem apresentadas provas 
documentais indicando não haver outros meios disponíveis para controlar um perigo 
fitossanitário grave. A aprovação será decidida pelo procedimento de comitologia, 
envolvendo desta forma todos os Estados-Membros na avaliação não apenas do 
processo relativo à substância activa, mas também da documentação que atesta a 
ausência de alternativas. Qualquer aprovação que venha a ser proposta ficará sujeita 
a condições rigorosas, designadamente a medidas de redução dos riscos, que farão 
parte da decisão de aprovação e visarão minimizar a exposição dos seres humanos e 
do ambiente.» 

(2) «A Comissão lamenta a supressão da alínea b) do n.º 4 do artigo 152.° do Tratado da 
base jurídica da proposta. Um dos objectivos principais da proposta consiste em 
garantir um elevado nível de protecção da saúde humana e animal e em proteger o 
ambiente. 

A fim de permitir o avanço do processo legislativo e de garantir a adopção atempada 
do regulamento proposto, a Comissão aceita a posição comum do Conselho, dado 
que a substância do compromisso alcançado, corresponde, no seu todo, aos 
objectivos da proposta. 

Se o Parlamento Europeu vier a reintroduzir, em segunda leitura, o artigo 152.° como 
uma das bases jurídicas da proposta, a Comissão reserva-se o direito de aceitar a 
alteração correspondente.» 
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