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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS – SÍNTESE DOS FACTOS E CONCLUSÕES 

Contexto geral e panorama das fontes de elementos de prova 

 

Em maio de 2017, a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

(ENVI) do Parlamento Europeu solicitou autorização para elaborar um relatório de execução 

sobre o Regulamento (CE) n.º 1107/2009 relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos 

no mercado, a seguir designado «o regulamento». O presente relatório é parte integrante do 

programa de controlo da aplicação levado a cabo pela Comissão ENVI. 

A Unidade de Avaliação ex post (EVAL) da Direção da Avaliação do Impacto e do Valor 

Acrescentado Europeu (no quadro da Direção-Geral dos Serviços de Estudos do Parlamento 

Europeu, DG EPRS) disponibilizou conhecimentos especializados sobre a aplicação do 

regulamento. A fim de preparar as provas necessárias, foi encomendado um estudo destinado 

a avaliar a aplicação do regulamento. Os resultados foram consolidados numa avaliação de 

execução europeia e publicados oficialmente em abril de 20181. 

O estudo baseou-se em quatro linhas de investigação interligadas: 

- «Avaliação da aplicação do Regulamento (CE) n.º 1107/2009 relativo à 

colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado e dos seus impactos. 

Mapeamento da utilização, pelos Estados-Membros, das derrogações 

concedidas ao abrigo do artigo 53.º do regulamento»;  

- «Critérios de avaliação e capacidade de “identificação do risco” fiável e 

harmonizada de substâncias ativas»;  

- «Avaliação da capacidade de os Estados-Membros garantirem, de modo fiável, 

a “autorização dos produtos fitofarmacêuticos” e a sua uniformidade»; 

- Identificação das práticas de avaliação científica (avaliação dos riscos) de 

substâncias ativas utilizadas em produtos fitofarmacêuticos». 

Nunca tinha sido realizado, anteriormente, um estudo exaustivo sobre o impacto do 

regulamento. A avaliação de execução europeia recolheu novos dados e resultados e é a 

principal fonte de informação utilizada no presente relatório de aplicação. 

Cumpre salientar que, em novembro de 2016, a Comissão publicou um roteiro relativo à 

avaliação REFIT2 da legislação da UE em matéria de produtos fitofarmacêuticos e resíduos de 

pesticidas, cujos resultados são esperados no início de 2019. 

 

O objetivo principal de ambas as avaliações consiste em analisar a aplicação do Regulamento 

(CE) n.º 1107/2009. Embora o âmbito da avaliação da Comissão seja mais amplo3, o conjunto 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615668 
2 https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/refit_en 
3 Abrange, em especial, o Regulamento (CE) n.º 1107/2009 relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado, 

que está no cerne do presente relatório de aplicação, e o Regulamento (CE) n.º 396/2005 relativo aos limites máximos de 

resíduos de pesticidas no interior e à superfície dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais, de origem vegetal ou 

animal. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615668
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/refit_en
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padrão de critérios de avaliação é, no entanto, idêntico. 

 

Além disso, em fevereiro de 2016, a Provedora de Justiça formulou as suas conclusões no 

âmbito do processo 12/2013/MDC sobre as práticas da Comissão Europeia no que se refere à 

autorização e colocação no mercado de produtos fitofarmacêuticos. A Comissão, enquanto 

gestora de riscos, tem o dever de garantir que as substâncias ativas que aprova não sejam 

prejudiciais para a saúde humana, a saúde animal ou o ambiente. A Provedora de Justiça 

considerou que a Comissão parece ser demasiado branda no que às suas práticas diz respeito e 

que poderá não ter tomado suficientemente em conta o princípio da precaução. 

O relator teve igualmente em conta os acórdãos relevantes do Tribunal de Justiça da União 

Europeia e outras questões prejudiciais. 

A recente polémica relacionada com a renovação da aprovação da substância ativa glifosato 

acentuou ainda mais o facto de a confiança na autorização de produtos fitofarmacêuticos na 

UE ter sido seriamente comprometida. Em outubro de 2017, a Comissão declarou admissível 

a iniciativa de cidadania europeia «Proibição do glifosato e proteção das pessoas e do 

ambiente contra pesticidas tóxicos»1. Mais de 1 milhão de cidadãos convidaram a Comissão a 

propor aos Estados-Membros a proibição do glifosato, reformar o procedimento de aprovação 

de pesticidas e estabelecer, ao nível da UE, metas de redução obrigatórias para a utilização de 

pesticidas. 

Neste contexto, em 6 de fevereiro de 2018, o Parlamento Europeu decidiu criar uma 

Comissão Especial sobre o procedimento de autorização da União para os Pesticidas (PEST), 

para analisar e avaliar, entre outros, o processo de autorização de pesticidas na União, 

incluindo a metodologia utilizada e a correspondente qualidade científica, a independência do 

procedimento em relação à indústria, bem como a transparência do processo de tomada de 

decisão e dos seus resultados. 

 

Além disso, em abril de 2018, na sequência da sua resposta à ICE2, a Comissão propôs 

oficialmente uma revisão específica da legislação alimentar geral e publicou uma proposta de 

regulamento relativo à transparência e sustentabilidade da avaliação de riscos da UE na cadeia 

alimentar3, que altera, nomeadamente, os regulamentos cuja aplicação é aqui discutida. 

 

Esta avaliação demonstra que a avaliação de um sistema regulamentar tão complexo para 

harmonizar e controlar a colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado interno da UE 

está no topo da agenda política.  

 

Todos os factos acima descritos foram tidos em conta no presente relatório. O relator tem 

também em consideração outros estudos e relatórios efetuados por autoridades nacionais e 

partes interessadas. 

                                                 

1 http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/follow-up/2017/000002/en?lg=en 
2http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/PT/C-2017-8414-F1-PT-MAIN-PART-1.PDF 
3https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-179_en 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/follow-up/2017/000002/en?lg=en
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/PT/C-2017-8414-F1-PT-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-179_pt
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O regulamento no contexto mais amplo da política da UE no domínio dos pesticidas 

Em 2006, a Comissão Europeia adotou uma estratégia temática sobre a utilização sustentável 

dos pesticidas em todos os Estados-Membros. No seu seguimento, em 2006, a Comissão 

publicou uma proposta de regulamento que revoga a Diretiva 91/414/CEE. O ato final 

(Regulamento (CE) n.º 1107/2009, objeto do presente relatório) foi publicado no Jornal 

Oficial em 2009. 

O regulamento estabeleceu as regras aplicáveis à autorização dos produtos fitofarmacêuticos 

sob forma comercial, bem como à sua colocação no mercado, à sua utilização e ao seu 

controlo na UE. Estabeleceu ainda as regras aplicáveis à aprovação das substâncias ativas, dos 

protetores de fitotoxicidade e dos agentes sinérgicos que os produtos fitofarmacêuticos 

contêm ou pelos quais são constituídos, bem como as regras aplicáveis aos adjuvantes e aos 

coformulantes. 

 

Um novo elemento importante introduzido pelo regulamento foram os vários critérios 

rigorosos de exclusão1 para a aprovação das substâncias ativas a nível da UE. Os critérios 

foram introduzidos com a intenção de excluir as substâncias mais tóxicas do mercado. A 

introdução de critérios de exclusão significa que o processo de aprovação é regido por uma 

abordagem baseada no risco, o que não acontecia ao abrigo da Diretiva 91/414/CE do 

Conselho. 

 

A abordagem baseada no risco foi sustentada por outro princípio da legislação ambiental da 

UE: o princípio da precaução. Designadamente, os Estados-Membros não podem ser 

impedidos de aplicar o princípio da precaução se existir incerteza científica acerca dos riscos 

para a saúde humana ou animal ou para o ambiente colocados pelos produtos 

fitofarmacêuticos. 

 

Procedimentos de aprovação das substâncias ativas e de autorização dos produtos 

fitofarmacêuticos 

 

Na União Europeia, os produtos fitofarmacêuticos estão sujeitos a um processo de aprovação 

duplo: as substâncias ativas são aprovadas a nível da UE e os produtos fitofarmacêuticos 

comerciais são posteriormente autorizados a nível dos Estados-Membros. 

 

Três instrumentos principais estão no cerne do regulamento: 

a) aprovação de substâncias ativas efetuada pelas autoridades nacionais competentes, a EFSA 

e a Comissão, juntamente com peritos dos Estados-Membros (reunidos no âmbito do 

Comité Permanente dos Vegetais, Animais e Alimentos para Consumo Humano e Animal) 

b) autorização de produtos fitofarmacêuticos que contenham substâncias ativas aprovadas 

                                                 

1 O artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 1107/2009 estabelece que uma substância ativa só é aprovada se não for classificada 

como cancerígena, mutagénica, tóxica para a reprodução, persistente e bioacumulável, tóxica para o ambiente ou como 

substância perturbadora do sistema endócrino nos seres humanos e nos organismos não visados. Tal significa que, caso a fase 

de identificação de risco conduza a uma classificação da substância ativa que corresponda a um dos critérios de exclusão 

acima referidos, a substância deve ser proibida e, por conseguinte, a sua utilização em produtos fitofarmacêuticos proibida na 

União Europeia (Bozzini 2018, Anexo II da avaliação de execução europeia, p. 21). 
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c) execução de decisões regulamentares tomadas no âmbito dos processos de aprovação e 

autorização 

 

O procedimento de aprovação consiste em várias etapas: 

1. O pedido de aprovação é apresentado a um Estado-Membro, designado Estado-

Membro relator; 

2. O Estado-Membro relator verifica se o pedido é admissível; 

3. O Estado-Membro relator elabora um projeto de relatório de avaliação; 

4. A EFSA emite as suas conclusões; 

5. O Comité Permanente dos Vegetais, Animais e Alimentos para Consumo Humano 

e Animal vota a aprovação ou não aprovação; 

6. A Comissão procede à aprovação; 

7. É publicado um regulamento no Jornal Oficial da UE. 

 

Um produto fitofarmacêutico contém, geralmente, mais do que um componente. O 

componente ativo contra as pragas/doenças das plantas é designado «substância ativa». Os 

produtos fitofarmacêuticos contêm, pelo menos, uma substância ativa aprovada, que podem 

incluir microrganismos, feromonas e extratos de produtos vegetais. 

 

Os controlos relativos à colocação no mercado e à utilização de produtos fitofarmacêuticos 

são realizados pelos Estados-Membros.  

Principais preocupações 

 

A avaliação de execução europeia publicada pelo EPRS identificou uma série de questões 

diferentes relacionadas com a aplicação do regulamento. No projeto de relatório, o relator 

centra-se, essencialmente, nos aspetos que têm consequências negativas para a consecução 

dos objetivos em matéria de saúde e de ambiente.  

 

Em especial, estas preocupações incluem o aumento das derrogações concedidas ao abrigo do 

artigo 53.º sem apresentação de justificações satisfatórias, ou o facto de um certo número de 

aspetos fundamentais não serem suficientemente avaliados (por exemplo, misturas não 

intencionais e efeitos da combinação, impacto ambiental para a biodiversidade, degradação de 

pesticidas em baixas concentrações, imunotoxicidade e neurotoxicidade para o 

desenvolvimento). 

 

Embora o regulamento represente um progresso claro em termos de melhor proteção da saúde 

pública e do ambiente através da introdução de critérios de exclusão baseados no risco, a 

harmonização insuficiente (por exemplo, ecotoxicologia) dificulta a avaliação das substâncias 

e, por conseguinte, a aplicação efetiva nos domínios científicos pertinentes. 

 

A avaliação identificou várias preocupações em matéria de transparência. Particularmente 
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problemática é a inexistência de alternativas economicamente viáveis e acessíveis, bem como 

o facto de não serem suficientemente promovidas as boas práticas agrícolas no contexto da 

gestão integrada das pragas, assim como a utilização e disponibilização acrescida de 

substâncias de baixo risco. Afigura-se igualmente que os objetivos e instrumentos do 

regulamento não parecem estar em conformidade com as políticas da UE no domínio da 

agricultura, da segurança alimentar, das alterações climáticas, assim como da utilização 

sustentável de pesticidas e dos limites máximos de resíduos de pesticidas nos géneros 

alimentícios e nos alimentos para animais. A aplicação do regulamento é problemática. 

Existem indícios de um aumento do comércio de produtos fitofarmacêuticos ilegais e 

contrafeitos, detetado nos últimos anos. 

 
Recomendações do relator 

 

O relator está convicto de que são necessários mais esforços, tanto a nível da UE como a nível 

nacional, para assegurar a aplicação efetiva do regulamento. Embora os objetivos do 

regulamento relacionados com a saúde e o ambiente estejam identificados como relevantes 

para as necessidades reais, a avaliação mostrou que estes dois objetivos não estão, na prática, 

a ser atingidos. Este facto resulta dos problemas com a aplicação prática dos três principais 

instrumentos do regulamento, identificados pela avaliação do EPRS – (a) aprovação de 

substâncias, (b) autorização de produtos fitofarmacêuticos que contenham substâncias 

aprovadas, e (c) execução de decisões regulamentares tomadas no âmbito das certificações e 

autorizações. 

 

Em relação aos impactos negativos na saúde pública e no ambiente, o relator considera que 

vários aspetos da aplicação são particularmente problemáticos. Estes compreendem: a 

utilização abusiva do procedimento de autorização de emergência, evidenciada por um 

número crescente de derrogações concedidas ao abrigo do artigo 53.º, o recurso frequente ao 

procedimento relativo aos dados de confirmação, a compatibilidade do regulamento com o 

princípio da precaução, a harmonização incompleta das exigências em matéria de dados e as 

metodologias em alguns domínios científicos, utilizados para a avaliação de substâncias com 

base nos critérios de exclusão. 

 

O relator regozija-se com a recente proposta da Comissão sobre a transparência e a 

sustentabilidade do modelo de avaliação de risco da UE que abrange, entre outros, os 

produtos fitofarmacêuticos, assinalando simultaneamente, porém, que alguns dos aspetos 

fundamentais do processo decisório em matéria de regulação não são suficientemente 

abordados na presente proposta, em especial a etapa de gestão dos riscos a cargo do Comité 

Permanente dos Vegetais, Animais e Alimentos para Consumo Humano e Animal no contexto 

da aprovação de substâncias ativas. Uma maior transparência é igualmente necessária no que 

diz respeito aos aspetos relacionados com a autorização pelas autoridades competentes dos 

Estados-Membros. 

 

Além disso, a aplicação efetiva não pode ser conseguida sem uma melhor harmonização com 

as políticas da UE e sem um aumento dos incentivos para promover soluções alternativas. 

 

Os elementos de prova disponíveis mostram que a execução de decisões regulamentares ao 

abrigo do regulamento é insuficiente e que são necessários melhores controlos a nível 

nacional. 
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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a aplicação do Regulamento (CE) n.º 1107/2009 sobre produtos fitofarmacêuticos 

(2017/2128(INI)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 21 de outubro de 2009, relativo à colocação dos produtos 

fitofarmacêuticos no mercado e que revoga as Diretivas 79/117/CEE e 91/414/CEE do 

Conselho1, 

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 396/2005 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 23 de fevereiro de 2005, relativo aos limites máximos de resíduos de 

pesticidas no interior e à superfície dos géneros alimentícios e dos alimentos para 

animais, de origem vegetal ou animal, e que altera a Diretiva 91/414/CEE do Conselho2, 

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 16 de dezembro de 2008, relativo à classificação, rotulagem e embalagem 

de substâncias e misturas, que altera e revoga as Diretivas 67/548/CEE e 1999/45/CE e 

altera o Regulamento (CE) n.º 1907/20063, 

– Tendo em conta a Diretiva 2009/128/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 

de outubro de 2009, que estabelece um quadro de ação a nível comunitário para uma 

utilização sustentável dos pesticidas4, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 24 de outubro de 2017, sobre o projeto de 

regulamento de execução da Comissão que renova a aprovação da substância ativa 

glifosato, em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no 

mercado, e que altera o anexo do Regulamento de Execução (UE) n.º 540/20115, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 15 de fevereiro de 2017, sobre os pesticidas de 

baixo risco de origem biológica6,  

– Tendo em conta a decisão do Provedor de Justiça Europeu, de 18 de fevereiro de 2016, 

relativa ao processo 12/2013/MDC sobre a prática da Comissão relativa à autorização e 

colocação no mercado de produtos fitofarmacêuticos (pesticidas)7, 

– Tendo em conta a avaliação de execução europeia sobre o Regulamento (CE) 

n.º 1107/2009 relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado e os 

anexos pertinentes, publicada pelo Serviço de Estudos do Parlamento Europeu (DG 

                                                 
1 JO L 309 de 24.11.2009, p. 1. 
2 JO L 70 de 16.03.2005, p. 1. 
3 JO L 353 de 31.12.2008, P. 1. 
4 JO, L 309 de 24.11.2009, p. 71. 
5 Textos Aprovados, P8_TA(2017)0395. 
6 Textos Aprovados, P8_TA(2017)0042. 
7https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces;jsessionid=414F07CA7B69C35675EE16710B5AB

5AC 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces;jsessionid=414F07CA7B69C35675EE16710B5AB5AC
https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces;jsessionid=414F07CA7B69C35675EE16710B5AB5AC


 

PR\1145658PT.docx 9/12 PE618.104v01-00 

 PT 

EPRS)1, em abril de 2018, 

– Tendo em conta os acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 23 de 

novembro de 2016, no processo C-673/13 P, Comissão/Stichting Greenpeace Nederland 

e PAN Europe, e C-442/14, Bayer CropScience e Stichting De Bijenstichting contra 

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, 

– Tendo em conta a proposta, apresentada pela Comissão, de regulamento do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 11 de abril de 2018, relativo à transparência e 

sustentabilidade do sistema da UE para a avaliação dos riscos na cadeia alimentar, que 

altera o Regulamento (CE) n.º 178/2002 [relativo à legislação alimentar geral], a 

Diretiva 2001/18/CE [relativa à libertação deliberada de OGM no ambiente], o 

Regulamento (CE) n.º 1829/2003 [relativo aos géneros alimentícios e alimentos para 

animais GM], o Regulamento (CE) n.º 1831/2003 [relativo aos aditivos na alimentação 

animal], o Regulamento (CE) n.º 2065/2003 [relativo aos aromatizantes de fumo], o 

Regulamento (CE) n.º 1935/2004 [relativo aos materiais em contacto com géneros 

alimentícios], o Regulamento (CE) n.º 1331/2008 [relativo ao procedimento de 

autorização comum aplicável a aditivos alimentares, enzimas alimentares e aromas 

alimentares], o Regulamento (CE) n.º 1107/2009 [relativo aos produtos 

fitofarmacêuticos] e o Regulamento (UE) 2015/2283 [relativo a novos alimentos]2, 

– Tendo em conta o n.º 52 do seu Regimento, bem como o artigo 1.º, n.º 1, alínea e), e o 

Anexo 3 da decisão da Conferência dos Presidentes, de 12 de dezembro de 2002, sobre 

o processo de autorização para elaborar relatórios de iniciativa, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 

Alimentar e o parecer da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural (A8-

0000/2018), 

A. Considerando que a avaliação da aplicação do regulamento revelou que os objetivos de 

proteção da saúde e do ambiente não estão a ser alcançados; 

B. Considerando que a aplicação do regulamento não está em consonância com as políticas 

da UE, incluindo no domínio dos pesticidas; 

C. Considerando que os elementos de prova disponíveis indicam que a aplicação prática 

dos três principais instrumentos do regulamento – aprovações, autorizações e execução 

de decisões regulamentares – não é satisfatória e não garante o cumprimento dos 

objetivos do presente regulamento; 

D. Considerando que existem preocupações relacionadas com a abordagem da avaliação, 

tal como estabelecido pela legislação, em especial no que se refere a quem deve 

apresentar as provas para as avaliações e à abordagem baseada no risco; 

E. Considerando que existem preocupações relacionadas com a aplicação prática da 

abordagem de avaliação estabelecida; considerando, em particular, que existem grandes 

preocupações associadas à harmonização incompleta das exigências em matéria de 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615668/EPRS_STU(2018)615668_EN.pdf 
2 COM(2018)0179. 
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dados e metodologias utilizadas em alguns domínios científicos que podem dificultar o 

processo de avaliação e, por conseguinte, provocar efeitos negativos diretos para a 

saúde pública e o ambiente; 

F. Considerando que o desempenho das autoridades nacionais competentes foi considerado 

como um dos principais fatores que influenciam a avaliação de substâncias ativas; 

considerando que existem diferenças substanciais entre Estados-Membros no que 

respeita aos conhecimentos específicos e ao pessoal disponíveis; considerando que o 

regulamento e os requisitos legais pertinentes não são uniformemente aplicados em 

todos os Estados-Membros, o que tem importantes implicações em matéria de saúde e 

de ambiente; 

G. Considerando que a transparência em todas as fases do processo de aprovação é 

insuficiente e produz efeitos negativos para a saúde e o ambiente e suscita a 

desconfiança do público relativamente ao sistema regulamentar das substâncias 

pesticidas; considerando que a transparência das atividades relacionadas com a 

autorização concedida pelas autoridades competentes é igualmente insatisfatória; 

H. Considerando que as autorizações de produtos fitofarmacêuticos, processadas 

exclusivamente a nível nacional, são frequentemente afetadas por atrasos nas decisões 

relacionadas com a gestão dos riscos; considerando que, em alguns casos, tal resulta 

num aumento das autorizações concedidas pelos Estados-Membros ao abrigo de uma 

derrogação, recorrendo ao artigo 53.º do regulamento; considerando que há casos em 

que essas derrogações são utilizadas de forma contrária à intenção inicial do legislador; 

I. Considerando que as provas disponíveis indicam que este elemento de regulamentação a 

nível da UE reforça e acrescenta valor aos esforços e ações nacionais; 

Principais conclusões 

1. Considera que a UE é o nível adequado no qual a ação regulamentar no domínio dos 

pesticidas deve continuar a ser desenvolvida; 

2. Manifesta a sua preocupação pelo facto de o regulamento não ter sido aplicado de forma 

eficaz e, por essa razão, os objetivos não estarem a ser, na prática, atingidos; 

3. Observa que os objetivos e instrumentos do regulamento e a sua aplicação não estão em 

consonância com as políticas da UE nos domínios da agricultura, da segurança 

alimentar, das alterações climáticas, da utilização sustentável de pesticidas e dos limites 

máximos de resíduos de pesticidas nos géneros alimentícios e nos alimentos para 

animais; 

4. Manifesta a sua preocupação quanto à utilização crescente de autorizações de 

emergência concedidas ao abrigo do artigo 53.º e quanto aos casos detetados de 

utilização indevida deste tipo de autorização; 

5. Manifesta a sua preocupação pelo facto de a harmonização incompleta de dados e os 

requisitos de ensaio em alguns domínios científicos poderem provocar efeitos negativos 

diretos para a saúde, o ambiente e a produção agrícola; 
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6. Deplora a limitada disponibilidade pública de informações sobre a avaliação e o 

procedimento de autorização, bem como o acesso limitado à informação; lamenta que o 

nível de transparência dos Estados-Membros relatores seja baixo (agindo no quadro do 

procedimento de aprovação), que a acessibilidade e a convivialidade das informações a 

nível da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA) sejam 

problemáticas e que a transparência na fase da gestão dos riscos pareça ser inexistente e 

também seja considerada problemática pelas partes interessadas; 

7. Manifesta a sua preocupação pelo facto de, em alguns casos, os produtos 

fitofarmacêuticos disponíveis no mercado e a sua aplicação pelos utilizadores não 

respeitarem, necessariamente, as condições de autorização pertinentes quanto à sua 

composição e utilização; 

8. Salienta que o regulamento deve refletir melhor a necessidade de promover práticas 

agrícolas baseadas na gestão integrada das pragas, incluindo através do 

desenvolvimento de substâncias de baixo risco; 

9. Salienta que muitos produtos fitofarmacêuticos autorizados não foram avaliados 

segundo as normas da UE desde há mais de 15 anos; 

10. Manifesta a sua preocupação pelo facto de a harmonização de orientações em domínios 

como a ecotoxicologia ou o destino e o comportamento das substâncias no ambiente 

ainda não estar concluída; 

11. Salienta que as orientações omissas ou incompletas são graves deficiências que têm 

consequências negativas para a aplicação do regulamento e, consequentemente, para a 

consecução dos seus objetivos; 

12. Salienta que os documentos de orientação disponíveis nem sempre são juridicamente 

vinculativos, o que cria insegurança regulamentar para os requerentes e põe em causa os 

resultados das avaliações efetuadas no âmbito de procedimentos de aprovação; 

Recomendações 

13. Insta a Comissão e os Estados-Membros a garantirem a aplicação eficaz do regulamento 

no que respeita às suas missões específicas nos procedimentos de aprovação e 

autorização; 

14. Insta a Comissão e os Estados-Membros a reconhecerem que os objetivos de proteção 

da saúde e do ambiente devem ter primazia sobre o objetivo de melhoria da proteção 

das plantas; 

15. Insta a Comissão e os Estados-Membros a assegurarem a aplicação plena e uniforme 

dos critérios de exclusão relacionados com o risco, seguindo orientações harmonizadas 

existentes, e a garantirem que as substâncias sejam avaliadas com base no risco que 

representam apenas se existirem provas de que não têm propriedades perigosas (critério 

de exclusão), conforme exigido pelo regulamento; 

16. Insta a Comissão e os Estados-Membros, agindo enquanto gestores de riscos no quadro 

de procedimentos de aprovação e autorização, a aplicarem o princípio da precaução e 
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conferirem uma atenção particular à proteção de grupos populacionais vulneráveis, 

incluindo grávidas, lactentes e crianças. 

17. Insta os Estados-Membros a limitarem as autorizações concedidas através de 

derrogações ao abrigo do artigo 53.º do regulamento; 

18. Insta a Comissão a ultimar os métodos para determinar se certas derrogações devem ser 

aplicadas, nomeadamente no que diz respeito à «exposição negligenciável» ou ao 

«perigo fitossanitário grave»; 

19. Exorta a Comissão a limitar a utilização do procedimento relativo aos dados de 

confirmação; 

20. Insta a Comissão e os Estados-Membros a reforçarem a transparência global dos 

procedimentos; 

21. Insta a Comissão e os Estados-Membros a assegurarem uma maior coerência do 

regulamento e da sua execução com a legislação e as políticas da UE, nomeadamente 

com a Diretiva relativa à Utilização Sustentável dos Pesticidas; 

22. Instar os Estados-Membros a garantirem a aplicação efetiva do presente regulamento, 

em especial no que se refere ao controlo dos produtos fitofarmacêuticos colocados no 

mercado da UE, independentemente de terem sido produzidos na UE ou importados de 

países terceiros; 

° 

° ° 

23. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 

Comissão. 

 


