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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o Procedimento de Autorização da União para os Pesticidas
(2018/2153(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a sua decisão, de 6 de fevereiro de 2018, sobre a constituição, as 
competências, a composição numérica e a duração do mandato da Comissão Especial 
sobre o Procedimento de Autorização da União para os Pesticidas1,

– 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 
Conselho2 («Regulamento»),

– 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 Conselho3,

– 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 1907/20064,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 546/2011 da Comissão, de 10 de junho de 
2011, que dá execução ao Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e 
do Conselho no que diz respeito aos princípios uniformes aplicáveis à avaliação e 
autorização dos produtos fitofarmacêuticos5,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 283/2013 da Comissão, de 1 de março de 
2013, que estabelece os requisitos em matéria de dados aplicáveis às substâncias ativas,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 284/2013 da Comissão, de 1 de março de 
2013, que estabelece os requisitos em matéria de dados aplicáveis aos produtos 
fitofarmacêuticos,

– Tendo em conta o Regulamento de Execução (UE) 2016/1056 da Comissão, de 29 de 
junho de 2016, que altera o Regulamento de Execução (UE) n.º 540/2011 no que se 
refere à prorrogação do período de aprovação da substância ativa glifosato6 e o 
Regulamento de Execução (UE) 2016/1313 da Comissão, de 1 de agosto de 2016, que 
altera o Regulamento de Execução (UE) n.º 540/2011 no que se refere às condições de 

                                               
1 Textos Aprovados, P8_TA(2018)0022.
2 JO L 309 de 24.11.2009, p. 1.
3 JO L 70 de 16.3.2005, p. 1.
4 JO L 353 de 31.12.2008, p. 1.
5 JO L 155 de 11.6.2011, p. 127.
6JO L 173 de 30.6.2016, p. 52.
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aprovação da substância ativa glifosato1,

– Tendo em conta o Regulamento de Execução (UE) 2017/2324 da Comissão, de 12 de 
dezembro de 2017, 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 540/20112,

– Tendo em conta as suas resoluções, de 13 de abril de 20163 e de 24 de outubro de 20174, 
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 540/2011,

– Tendo em conta a sua resolução, de 15 de fevereiro de 2017, sobre os pesticidas de 
baixo risco de origem biológica5,

– 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),

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que estabelece as regras e os princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo pelos Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão6,

– Tendo em conta o estudo, intitulado «IARC Monographs Volume 112: evaluation of 
five organophosphate insecticides and herbicides» (Monografias do CIIC, volume 112: 
avaliação de cinco inseticidas e herbicidas organofosfatados), publicado em 20 de 
março de 2015,

– Tendo em conta o parecer do Comité de Avaliação dos Riscos (RAC) da Agência 
Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) sobre a classificação do glifosato, de 15 de 
março de 2017,

– Tendo em conta o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da União Europeia em 23 
de novembro de 2016 no processo C-442/14 Bayer CropScience SA-NV, Stichting De 
Bijenstichting/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

– Tendo em conta a sua resolução, de 13 de setembro de 2018, sobre a aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 1107/2009 sobre produtos fitofarmacêuticos7,

                                               
1JO L 208 de 2.8.2016, p. 1.
2 JO L 333 de 15.12.2017, p. 10.
3 Textos Aprovados, P8_TA(2016)0119.
4 Textos Aprovados, P8_TA(2017)0395.
5 Textos Aprovados, P8_TA(2017)0042.
6 JO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
7 Textos Aprovados, P8_TA(2018)0356.
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– Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo à transparência e sustentabilidade do sistema da UE para a avaliação dos riscos 
na cadeia alimentar (COM(2018)0179)1,

– Tendo em conta o Parecer Científico 5/2018 do Mecanismo de Aconselhamento 
Científico (SAM) sobre os processos de autorização de produtos fitofarmacêuticos da 
UE, de 2 de junho de 20182,

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão Especial sobre o Procedimento de Autorização 
da União para os Pesticidas (A8-0000/2018),

Considerações gerais

A. Considerando que o procedimento de autorização da UE para os produtos 
fitofarmacêuticos é um dos mais rigorosos no mundo; que, tendo em conta as 
preocupações suscitadas relativamente à avaliação do glifosato, a Comissão Especial 
sobre o procedimento de autorização da União para os Pesticidas (PEST) visa identificar 
domínios que podem ser melhorados no que diz respeito ao procedimento de 
autorização da União para os produtos fitofarmacêuticos, formulando as recomendações 
que considere necessárias para assegurar um nível de proteção elevado, tando da saúde 
humana e animal como do ambiente; 

B. Considerando que se constatou uma falta de transparência no processo de tomada de 
decisões durante todo o procedimento, desde a falta de acesso público aos estudos 
completos e a dados em bruto até à fase da gestão dos riscos;

C. Considerando que as metodologias para a avaliação científica das substâncias ativas, 
sob a forma de orientações utilizadas pela EFSA e pelos Estados-Membros, nem sempre 
refletem a situação atual em termos de conhecimentos científicos e técnicos, conforme 
estabelece o artigo 4.º do regulamento; que alguns ensaios fundamentais não estão 
incluídos na avaliação dos riscos ou faltam métodos científicos recentes (como no caso 
dos ensaios ecotoxicológicos atualizados com organismos presentes no solo e da 
avaliação da concentração ambiental e dos resíduos na poeira, no vento, no ar e na 
água);

D. Considerando que as orientações atualizadas sobre abelhas utilizadas pela EFSA na sua 
recente revisão de três neonicotinóides ainda não foram formalmente adotadas; que as 

                                               
1 Proposta da Comissão de um Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 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 
OMG 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 https://ec.europa.eu/research/sam/pdf/sam_ppp_report.pdf
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orientações sobre organismos presentes no solo utilizadas atualmente pela EFSA datam 
de 2002;

E. Considerando que a utilização generalizada e profilática de produtos fitofarmacêuticos 
suscita preocupação;

F. Considerando que falta uma monitorização pós-autorização;

G. Considerando que a falta de dados diz respeito a substâncias ativas, protetores de 
fitotoxicidade, agentes sinérgicos e coformulantes, bem como a formulações e misturas 
de produtos; que, por conseguinte, não existe uma quantificação real do impacto total 
dos pesticidas na saúde humana e animal bem como no ambiente;

H. Considerando que se verificou que, em alguns casos, as autoridades nacionais 
competentes que participam no processo de aprovação e autorização não dispõem de 
pessoal e financiamento suficientes; que esta situação tem impacto na qualidade das 
avaliações, tanto no caso das substâncias ativas como no caso dos produtos 
fitofarmacêuticos, e no momento em que estes podem ser entregues;

I. Considerando que 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, prevê que «os efeitos de acumulação e de 
sinergia conhecidos devem ser tidos em conta se existirem métodos para avaliar tais 
efeitos»;

J. Considerando que essas metodologias estão agora disponíveis e prevê-se que, até ao 
final de 2018, a EFSA conclua uma avaliação piloto, relativa aos efeitos cumulativos da 
exposição a pesticidas nos alimentos para os sistemas nervoso e tiróideo em seres 
humanos;

K. Considerando que atualmente não existe qualquer obrigação legal de realizar ensaios de 
neurotoxicidade para o desenvolvimento (DNT) com substâncias ativas, que possam 
estar na origem de perturbações do autismo, perturbação de hiperatividade e défice de 
atenção (PHDA) e dislexia; que, neste contexto, a EFSA está a trabalhar num projeto 
em curso destinado a desenvolver alternativas que não envolvam animais para o rastreio 
dos efeitos de DNT;

Pedido de aprovação de substâncias ativas

L. Considerando que foram manifestadas preocupações relativamente ao direito de os 
requerentes escolherem o Estado-Membro relator (EMR) aquando do primeiro pedido 
de aprovação de uma substância ativa;

M. Considerando que, além disso, foram manifestadas preocupações pelo facto de o EMR 
encarregado pela Comissão de renovar o relatório de avaliação poder ser o mesmo que 
elaborou o projeto de relatório de avaliação inicial; 

N. Considerando que, no que respeita às substâncias ativas, apenas 11 dos 28 
Estados-Membros foram escolhidos pelos requerentes como Estado-Membro relator 
desde a entrada em vigor do Regulamento, o que revela a existência de diferenças 
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significativas em termos de especialização e pessoal;

O. Considerando que, conforme disposto no artigo 8.º, n.º 1, do Regulamento, o requerente 
deve apresentar um processo sucinto, que deverá incluir, entre outros elementos, 
resumos e resultados dos ensaios e estudos relativos a cada ponto dos requisitos em 
matéria de dados, incluindo uma avaliação de todas as informações apresentadas;

P. Considerando que as partes interessadas manifestaram preocupação relativamente à 
abordagem da avaliação, tal como estabelecida pela legislação, em especial no que se 
refere a quem deve apresentar os estudos científicos e as provas para a avaliação de 
substâncias ativas;

Q. Considerando que, conforme disposto no artigo 8.º, n.º 1, do Regulamento, o requerente 
deve incluir no seu processo literatura científica avaliada e revista pelos pares sobre a 
substância ativa e os seus metabolitos relevantes;

R. Considerando que, no caso de novas substâncias ativas, normalmente apenas se 
encontram disponíveis dados provenientes de estudos regulamentares elaborados pelo 
requerente;

S. Considerando que a literatura científica avaliada e revista pelos pares fornece 
importantes informações complementares aos estudos baseados nas Boas Práticas de 
Laboratório (BPL) fornecidos pelos requerentes, podendo incluir conclusões que 
alertam os avaliadores para os efeitos adversos não detetáveis através de ensaios 
normalizados;

T. Considerando que os princípios de BPL foram desenvolvidos pela OCDE para garantir a 
realização de um estudo tal como previsto por um determinado método de ensaio, a fim 
de evitar práticas fraudulentas; que a UE adotou estes princípios através da Diretiva 
2004/10/CE, que estabelece que os Estados-Membros devem assegurar que os 
laboratórios que efetuam estudos de segurança sobre produtos químicos estejam em 
conformidade com os princípios de BPL da OCDE e com a Diretiva 2004/9/CE, que 
estabelece a obrigação de os Estados-Membros designarem as autoridades responsáveis 
pelas inspeções de BPL no seu território; que foram adotadas diretrizes de ensaio da 
OCDE para garantir a validade metodológica de um estudo;

Projeto de avaliação pelo Estado-Membro relator (EMR)

U. Considerando que, nos termos do artigo 11.º, n.º 2, do Regulamento, «o Estado-Membro 
relator faz uma avaliação independente, objetiva e transparente à luz dos atuais 
conhecimentos científicos e técnicos»;

V. Considerando que se concluiu que, ao atuarem como EMR, os Estados-Membros 
utilizam práticas diferentes quando se trata da referenciação das sínteses de literatura 
avaliada e revista pelos pares apresentadas pelo requerente; que é fundamental que 
qualquer trabalho científico indique claramente declarações feitas por outrem através da 
utilização de aspas;

W. Considerando que o Parlamento reconhece o debate sobre a análise da literatura no 
relatório de avaliação de riscos do glifosato, elaborado pelo Instituto Federal Alemão de 
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Avaliação de Riscos (BfR); que existe o receio de que possam ter sido retirados do 
pedido, sem indicação clara de que se trata de uma referência, elementos de avaliação 
importantes do projeto de relatório de avaliação de riscos do glifosato;

Parecer da EFSA sobre os projetos de relatórios de avaliação e a classificação de 
substâncias ativas pela ECHA 

X. Considerando que a diminuição da confiança na EFSA é motivo de preocupação;

Y. Considerando que existe um desequilíbrio de conhecimentos especializados nacionais a 
nível da EFSA, uma vez que atualmente cerca de dois terços dos peritos nacionais que 
trabalham para a autoridade europeia provêm de apenas seis Estados-Membros;

Z. Considerando que, nos termos do artigo 4.º, n.º 1, segundo parágrafo, do regulamento, a 
avaliação das substâncias ativas determina, em primeiro lugar, se foram satisfeitos os 
critérios de aprovação previstos nos pontos 3.6.2 a 3.6.4 e 3.7 do anexo II (= «critérios 
de exclusão»); que um desses critérios de exclusão é a classificação de uma substância 
como cancerígena (categoria 1A ou 1B), em conformidade com o disposto no 
Regulamento (CE) n.º 1272/2008;

AA. considerando que o Centro Internacional de Investigação do Cancro (CIIC) classificou o 
glifosato como substância provavelmente cancerígena para os seres humanos (grupo 
2A) de acordo com a sua nomenclatura (equivalente à categoria 1B no Regulamento 
(CE) n.º 1272/2008), ao passo que a EFSA e a ECHA concluíram que essa classificação 
não se justificava, em conformidade com o disposto no Regulamento (CE) 
n.º 1272/2008;

AB. Considerando que o CIIC baseou as suas conclusões exclusivamente em literatura 
publicada, ao passo que a EFSA e a ECHA utilizaram como principal base para a sua 
avaliação os estudos não publicados apresentados pelo requerente, em conformidade 
com o artigo 8.º do Regulamento;

AC. Considerando que várias outras autoridades competentes em todo o mundo, incluindo 
dos EUA, do Canadá, da Nova Zelândia, da Austrália e do Japão, concluíram 
posteriormente novas avaliações do glifosato e nenhuma dessas organizações confirmou 
a avaliação do CIIC;

AD. Considerando que, tal como demonstrou uma comparação efetuada pela EFSA em 
2017, num total de 54 pesticidas avaliados no âmbito dos sistemas da UE e do CIIC, em 
14 casos a classificação da UE era mais conservadora (e, por conseguinte, mais estrita) 
do que a do CIIC, em 11 casos (glifosato e 10 outras substâncias ativas) era menos 
rigorosa e em 29 casos era equivalente;

AE. Considerando que os pareceres da EFSA e da ECHA continuam a suscitar preocupações 
devido às suas conclusões a favor da não classificação do glifosato como substância 
cancerígena;

AF. Considerando que, infelizmente, não foi possível encontrar solução para estas 
preocupações no âmbito da Comissão Especial;
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Aprovação de substâncias ativas pela Comissão

AG. Considerando que o regulamento estabelece um prazo de seis meses desde as 
conclusões da EFSA até à aprovação final pela Comissão;

AH. Considerando que a decisão de renovar a aprovação do glifosato não contém quaisquer 
medidas juridicamente vinculativas de redução dos riscos, não obstante ter sido 
identificado um elevado risco a longo prazo em quase todas as utilizações de glifosato 
para vertebrados terrestres não visados, incluindo mamíferos e aves;

AI. Considerando que não é claro em que condições é que a Comissão considera que um 
risco é inaceitável no ambiente;

AJ. Considerando que o facto de a Comissão, com o apoio dos Estados-Membros, aprovar 
substâncias ativas que a EFSA considera que apresentam riscos elevados para o 
ambiente e para a biodiversidade é motivo de preocupação, uma vez que, nos termos do 
artigo 4.º, n.º 3, alínea e), do Regulamento, um produto fitofarmacêutico não deve ter 
efeitos inaceitáveis no ambiente;

AK. Considerando que, na sua decisão relativa ao processo 12/2013/MDC, de 18 de 
fevereiro de 2016, o Provedor de Justiça Europeu declarou que a apresentação de 
informações confirmatórias não deve dizer respeito a requisitos de dados existentes no 
momento da apresentação do pedido relativamente à avaliação dos riscos para a saúde e 
para os quais existiam documentos de orientação adequados;

AL. Considerando que os dados confirmatórios não estão, de um modo geral, sujeitos ao 
mesmo controlo científico ou avaliação que os dados apresentados no pedido inicial, 
uma vez que não são sistematicamente objeto de uma análise pelos pares da EFSA; que, 
na sua decisão de 2016, o Provedor de Justiça Europeu convidou a Comissão a analisar 
se, a partir de agora, todas as informações confirmatórias devem ser sistematicamente 
sujeitas a uma análise pelos pares da EFSA e se os documentos de orientação devem ser 
alterados em conformidade;

AM. Considerando que, não obstante os riscos identificados pela EFSA nas suas conclusões 
sobre substâncias ativas, a Comissão frequentemente deixa a adoção de medidas de 
redução dos riscos ao critério dos Estados-Membros, ainda que o Regulamento lhe 
confira a possibilidade de impor tais medidas a nível da UE; que esta abordagem foi 
rejeitada pelo Provedor de Justiça Europeu na sua decisão relativa ao processo 
12/2013/MDC;

AN. Considerando que existe falta de disponibilidade de produtos fitofarmacêuticos de baixo 
risco; que apenas dez substâncias foram aprovadas como produtos fitofarmacêuticos de 
baixo risco, de um total de quase 500 substâncias disponíveis no mercado da UE;

Autorização de produtos fitofarmacêuticos pelos Estados-Membros

AO. Considerando que os produtos fitofarmacêuticos devem ser plenamente avaliados antes 
da sua autorização; que o défice de efetivos e/ou de financiamento pode resultar numa 
dependência excessiva da avaliação efetuada para a aprovação das substâncias ativas no 
contexto das decisões relativas a produtos fitofarmacêuticos;
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AP. Considerando que o procedimento de autorização de produtos fitofarmacêuticos e, em 
especial, os requisitos em matéria de dados para a avaliação dos riscos, devem ter em 
conta a utilização efetiva dos produtos fitofarmacêuticos;

AQ. Considerando que, nos termos do disposto no artigo 25.º do Regulamento, os protetores 
de fitotoxicidade e os agentes sinérgicos devem estar sujeitos ao mesmo procedimento 
de aprovação que as substâncias ativas, tendo em vista a sua inclusão numa lista 
positiva; que a Comissão ainda não aprovou quaisquer protetores de fitotoxicidade nem 
agentes sinérgicos;

AR. Considerando que, nos termos do disposto no artigo 27.º do Regulamento, a Comissão 
deve incluir no anexo III uma lista negativa de coformulantes inaceitáveis; que a 
Comissão ainda não adotou a lista negativa de coformulantes, mas manifestou a sua 
intenção nesse sentido até ao final de 2018; que, na falta dessa lista a nível da União, 
certos Estados-Membros desenvolveram as suas próprias listas negativas de 
coformulantes;

AS. Considerando que a ausência de tais listas a nível da UE torna mais difícil a avaliação 
exaustiva dos riscos dos produtos fitofarmacêuticos;

AT. Considerando que foi manifestada preocupação relativamente ao sistema zonal e, em 
especial, aos atrasos no procedimento e às frequentes reavaliações completas ou parciais 
de pedidos no contexto do reconhecimento mútuo, decorrentes das diferentes 
necessidades nacionais de modelos de avaliação de Estados-Membros na mesma zona;

AU. Considerando que a Comissão está a trabalhar num sistema informático - o sistema de 
gestão de aplicações de produtos fitofarmacêuticos (PPPAMS) - que será acessível ao 
público e facilitará o sistema de reconhecimento mútuo;

AV. Considerando que foram suscitadas preocupações quanto à atual inexistência de uma 
visão de conjunto de todos os produtos fitofarmacêuticos autorizados na UE, uma vez 
que os Estados-Membros não são obrigados a informar sistematicamente a Comissão 
sobre as suas decisões relativas à autorização;

AW. Considerando que o Regulamento (UE) n.º 284/2013 da Comissão, que estabelece os 
requisitos em matéria de dados aplicáveis aos produtos fitofarmacêuticos, exige dados 
sobre a toxicidade aguda do produto fitofarmacêutico, mas não sobre a sua toxicidade a 
longo prazo;

AX. Considerando que os Estados-Membros estão a trabalhar no desenvolvimento de uma 
avaliação comparativa entre produtos fitofarmacêuticos e de substituição; que essa 
avaliação tem como objetivo substituir esses produtos por produtos fitofarmacêuticos de 
mais baixo risco;

AY. Considerando que a utilização e os casos identificados de autorizações de emergência 
concedidas nos termos do artigo 53.º, n.º 2, do Regulamento, está a aumentar de forma 
contínua; que alguns Estados-Membros recorrem muito mais do que outros ao artigo 
53.º; que, na sua recente avaliação das autorizações de emergência de três 
neonicotinóides, a EFSA concluiu que, em alguns casos, essas autorizações estavam em 
conformidade com as disposições previstas na legislação, ao passo que noutros essas 
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condições não foram cumpridas;

AZ. Considerando que, desde a entrada em vigor do Regulamento, a Comissão utilizou 
apenas uma vez a possibilidade de solicitar um parecer à EFSA em conformidade com o 
artigo 53.º, n.º 2;

     Observações gerais
    

1. Considera que, embora a UE tenha um dos sistemas mais rigorosos do mundo, tanto o 
Regulamento como a sua aplicação necessitam de melhorias;

2. Congratula-se com a recomendação do Mecanismo de Aconselhamento Científico, 
segundo a qual a Comissão deve facilitar um debate mais amplo em toda a sociedade, a 
fim de desenvolver uma visão partilhada a nível da UE no que respeita à produção de 
alimentos, incluindo o papel dos produtos fitofarmacêuticos nesse domínio; considera 
que tais considerações devem ter em conta, entre outros fatores, a acessibilidade dos 
alimentos para os consumidores, os rendimentos e a viabilidade a longo prazo da 
produção agrícola, bem como os riscos e benefícios para a saúde humana e animal e 
para o ambiente associados a diferentes cenários de utilização de produtos 
fitofarmacêuticos, incluindo um cenário de utilização zero;

3. Insta os Estados-Membros a atribuírem recursos suficientes à avaliação das substâncias 
ativas e dos produtos fitofarmacêuticos e a garantirem uma avaliação independente, 
objetiva e transparente;

4. Exorta a Comissão e os Estados-Membros, na sua qualidade de gestores de risco, a 
aplicarem devidamente o princípio da precaução ao decidirem se autorizam ou não 
substâncias ativas / produtos fitofarmacêuticos, e em que condições, e a forneceram 
sistematicamente informações sobre o modo como este princípio foi tido em conta;

5. Considera que o sistema da União deve conferir maior atenção à utilização generalizada 
e profilática de produtos fitofarmacêuticos e aos seus efeitos no ambiente;

6. Apela à criação de um sistema de vigilância pós-comercialização eficaz para 
monitorizar os impactos da utilização de produtos fitofarmacêuticos para a saúde 
humana e animal e para o ambiente em geral;

7. Congratula-se com o projeto em curso da EFSA com vista a modelar os efeitos de DNT, 
mas considera que tal é insuficiente até que exista um requisito legal no sentido de que 
as substâncias ativas e outros componentes de pesticidas sejam avaliados relativamente 
aos efeitos de DNT como parte do processo de autorização; insta a Comissão a propor 
uma alteração do Regulamento a fim de garantir a avaliação dos efeitos de DNT das 
substâncias ativas e de outros componentes nos produtos fitofarmacêuticos;

8. Solicita que a proposta Europa do Horizonte proporcione financiamento suficiente para 
promover uma investigação independente sobre os efeitos adversos dos produtos 
fitofarmacêuticos para a saúde humana e animal e para o ambiente;
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9. Insta a EFSA e a Comissão a melhorarem a respetiva comunicação dos riscos, a fim de 
informar o público de forma adequada e facilmente compreensível;

Pedido de aprovação de substâncias ativas

10. Insta a Comissão a propor a alteração do Regulamento de modo a poder adotar um 
programa de trabalho relativo à designação do EMR para os pedidos de aprovação, com 
base em aspetos como conhecimentos especializados, recursos, relevância para o 
produto, capacidade técnica e capacidade para obter resultados cientificamente sólidos e 
fiáveis, juntamente com um processo completo de análise pelos pares e uma consulta 
das partes interessadas, em moldes semelhantes ao do sistema de renovação da 
aprovação de substâncias ativas;

11. Solicita à Comissão que atribua a avaliação dos pedidos de renovação a um Estado-
Membro que não o responsável pela(s) avaliação(ões) anterior(es), contanto que o nível 
de especialização e os recursos necessários possam ser assegurados;

12. Insta a Comissão a assegurar que apenas os Estados-Membros que possam garantir uma 
elevada qualidade da avaliação se tornem EMR;

13. Exorta a EFSA a avaliar os laboratórios nacionais de referência associados às 
autoridades competentes do EMR em causa, de modo a assegurar o mesmo nível de 
conhecimentos especializados no projeto de relatório de avaliação do EMR;

14. Apela ainda aos Estados-Membros no sentido de que realizem a sua auditoria dos 
laboratórios certificados e insta a Comissão a criar um sistema de verificação das 
auditorias dos Estados-Membros por si liderado;

15. Toma nota da proposta da Comissão com vista a um regulamento relativo à 
transparência e à sustentabilidade da avaliação dos riscos na cadeia alimentar da UE;

16. Considera importante que os requerentes sejam obrigados a registar todos os estudos 
regulamentares realizados, num registo público e antes do início dos estudos; salienta 
que as disposições relativas ao registo público incluem também o registo, por parte do 
laboratório certificado, das datas de início e de conclusão do estudo, bem como a 
publicação dos dados de controlo, a incluir num registo de controlos históricos; 
considera que apenas podem ser apresentados com um pedido de aprovação os estudos 
regulamentares que tenham sido registados;

17. Salienta a necessidade de exigir que os requerentes forneçam todos os estudos ao EMR, 
incluindo os dados em bruto, num formato legível por máquina;

18. Solicita que seja concedido acesso público aos estudos num formato legível por 
máquina e na sua totalidade, imediatamente após a adoção do projeto de relatório de 
avaliação, a fim de possibilitar um controlo independente e, simultaneamente, assegurar 
que quem solicita os estudos apenas os possa utilizar para fins não comerciais, a fim de 
salvaguardar os direitos de propriedade intelectual relevantes;

19. Insta a Comissão a avaliar se seria adequado deixar de exigir ao requerente que forneça 
literatura científica revista pelos pares sobre a substância ativa e formulações conexas, 
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atribuindo antes essa tarefa ao EMR;

20. Salienta que a literatura científica revista pelos pares, quando disponível, deve ter o 
mesmo peso na avaliação que os estudos baseados em laboratórios certificados;

21. Recomenda uma reavaliação das atuais regras para a revisão da literatura, de modo a 
assegurar o equilíbrio entre estudos revistos pelos pares e estudos baseados em 
laboratórios certificados;

Projeto de avaliação pelo EMR

22. Insiste em que o EMR deve aplicar estritamente o artigo 9.º do Regulamento, de forma 
a assegurar que os pedidos estejam completos antes de serem considerados admissíveis;

23. Salienta que a avaliação deve incluir uma avaliação exaustiva dos dados em bruto, bem 
como dados relativos às formulações dos produtos finais; insta o EMR a demonstrar 
claramente, no projeto de relatório de avaliação, que todos os estudos foram 
devidamente verificados quanto à sua pertinência, qualidade e validade científica e, se 
necessário, a incluir outros estudos considerados irrelevantes pelo requerente;

24. Insta a Comissão a propor a alteração do regulamento para garantir que uma substância 
ativa seja avaliada com base nas utilizações mais frequentes e nas fórmulas mais 
frequentemente utilizadas;

25. Apela a que todas as avaliações se baseiem numa análise sistemática de todos os 
elementos disponíveis e na plena transparência no que respeita à utilização do conceito 
de «suficiência de prova»;

26. Recomenda que o EMR limite, ao mínimo, a reprodução dos números e apenas a casos 
devidamente justificados; insiste em que, na medida em que a avaliação seja efetuada 
pelo requerente, se as passagens forem retiradas do pedido de autorização deve ser feita 
uma distinção clara entre a avaliação da autoridade e a avaliação do requerente;

Parecer da EFSA sobre os projetos de relatórios de avaliação e a classificação de 
substâncias ativas pela ECHA

27. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que assegurem a inclusão, na avaliação dos 
riscos, de ensaios fundamentais (por exemplo, ensaios ecotoxicológicos atualizados com 
organismos presentes no solo e uma avaliação da concentração ambiental e dos resíduos 
na poeira, no vento, no ar e na água) e de métodos científicos atualizados;

28. Insta a Comissão a propor a alteração do regulamento a fim de nele incluir um sistema 
de controlo de pós-comercialização semelhante à farmacovigilância, a fim de 
possibilitar uma avaliação adequada dos efeitos a longo prazo para a saúde humana e 
animal e para o ambiente;

29. Insta a Comissão a desenvolver uma plataforma ou base de dados informática 
normalizada à escala da UE para apoiar a partilha de dados relativos ao controlo de pós-
comercialização;

30. Insta a Comissão a estabelecer limites máximos de resíduos para os solos, utilizando, 
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entre outros, os dados recolhidos através do controlo ambiental de pós-comercialização;

31. Solicita que os dados recolhidos através do controlo ambiental de pós-comercialização 
sejam utilizados para verificar a exatidão das concentrações ambientais previstas (PEC) 
em modelos de destino;

32. Insta a Comissão a propor a alteração do Regulamento (UE) n.º 284/2013 da Comissão 
de modo a incluir requisitos em matéria de dados relativos à toxicidade a longo prazo do 
pesticida e a outras vias de exposição, nomeadamente através da erosão eólica e hídrica 
do solo, utilizando modelos atualizados;

33. Insta a EFSA a atualizar regularmente os seus documentos de orientação em 
consonância com os desenvolvimentos mais recentes em todos os domínios pertinentes, 
a fim de avaliar os efeitos a curto e a longo prazo das misturas e formulações de 
resíduos no solo e os níveis de resíduos no vento e na poeira; salienta que os 
documentos de orientação devem fornecer diretrizes suficientemente claras para os 
gestores dos riscos;

34. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que, no Comité Permanente dos Vegetais, 
Animais e Alimentos para Consumo Humano e Animal, adotem sem demora quaisquer 
orientações pendentes, incluindo as orientações atualizadas sobre as abelhas utilizadas
pela EFSA na sua análise recente de três neonicotinóides;

35. Congratula-se com a avaliação-piloto dos efeitos cumulativos e apela à sua conclusão, 
tal como previsto até ao final de 2018, e à rápida aplicação das avaliações de risco 
cumulativas no âmbito do processo de autorização; apela a que a investigação 
relacionada com outras vias de exposição para além dos sistemas nervoso e tiróideo seja 
prioritária e acelerada;

36. Solicita à EFSA e à ECHA que aumentem a facilidade de utilização das informações 
fornecidas nos seus sítios Web;

37. Convida os Estados-Membros a assegurarem a sua representação adequada na EFSA;

38. Recomenda que as capacidades e os conhecimentos científicos sejam assegurados, 
apoiando, alargando e reforçando a rede de peritos das agências da UE, os organismos 
dos Estados-Membros, os institutos e os grupos de investigação universitários que 
participam nas avaliações dos riscos;

39. Recomenda ainda a cooperação com peritos internacionais em redes científicas 
internacionais, a fim de promover o debate e os contributos científicos e, por 
conseguinte, reforçar a cooperação internacional do sistema de análise pelos pares, o 
que conduz a mais resultados de elevada qualidade reconhecidos a nível internacional;

40. Recomenda à EFSA que publique os seus pareceres em revistas científicas revistas por 
pares, a fim de intensificar o debate construtivo e incentivar um maior número de 
peritos nacionais a participar nos seus trabalhos;

41. Apela à atribuição de fundos suficientes à EFSA para que esta possa desempenhar as 
suas funções de forma independente, objetiva e transparente, a fim de assegurar um 
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elevado nível de proteção da saúde humana e animal e do ambiente;

42. Apela à atribuição de recursos adequados que permitam finalizar o controlo e a análise 
ambiental de pós-comercialização, incluindo a monitorização dos resíduos de pesticidas 
nos solos e nas poeiras, cujos resultados devem ser partilhados com a EFSA;

43. Solicita ao Mecanismo de Aconselhamento Científico da Comissão que atue, a pedido, 
como mediador em controvérsias científicas relativas a substâncias ativas;

44. Insta o Mecanismo de Aconselhamento Científico a proceder a uma análise sistemática 
de todos os estudos disponíveis sobre o potencial cancerígeno do glifosato e das 
formulações à base de glifosato e a atuar como mediador entre os agentes relevantes, a 
fim de preparar qualquer futura decisão sobre a renovação da aprovação do glifosato;

Aprovação de substâncias ativas pela Comissão

45. Lamenta profundamente os numerosos atrasos a nível da Comissão na sequência da 
avaliação pelos pares da EFSA e insta a Comissão a cumprir os prazos estabelecidos no 
regulamento;

46. Manifesta preocupação perante a falta de transparência no Comité Permanente dos 
Vegetais, Animais e Alimentos para Consumo Humano e Animal; Insta a Comissão e os 
Estados-Membros a aumentarem a transparência geral dos procedimentos, 
inclusivamente através da disponibilização de atas pormenorizadas sobre as discussões 
em comitologia e respetivas posições, em particular explicando e justificando as 
decisões do Comité Permanente dos Vegetais, Animais e Alimentos para Consumo 
Humano e Animal;

47. Insta a Comissão a adotar critérios claros para estabelecer o que constitui efeitos 
inaceitáveis para o ambiente;

48. Exorta a Comissão a limitar estritamente a utilização do procedimento relativo aos 
dados de confirmação ao seu objetivo, conforme previsto no artigo 6.º, alínea f), do 
regulamento, nomeadamente sempre que sejam fixados novos requisitos durante o 
processo de avaliação ou na sequência de novos conhecimentos científicos e técnicos; 
salienta que a existência de dossiês completos é essencial para as aprovações de 
substâncias ativas; lamenta que o procedimento de derrogação por dados confirmatórios 
tenha conduzido à permanência no mercado de determinados produtos fitofarmacêuticos 
que, de outro modo, teriam sido excluídos no mercado durante um amplo período de 
tempo;

49. Insta a Comissão a alterar o documento de orientação pertinente, de modo a que os 
dados confirmatórios sejam sistematicamente sujeitos a uma revisão integral pelos pares 
da EFSA, como acontece no caso dos dados iniciais do pedido;

50. Insta a Comissão a incluir medidas juridicamente vinculativas de redução dos riscos na 
aprovação de substâncias ativas, a fim de lidar com os riscos conhecidos dos produtos 
fitofarmacêuticos, em vez de deixar a questão ao critério dos Estados-Membros;

51. Insta a Comissão a assegurar a plena aplicação do artigo 25.º do Regulamento, para que 
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os protetores de fitotoxicidade e agentes sinergéticos apenas possam ser utilizados após 
a sua aprovação; salienta que os requisitos em matéria de dados para a aprovação de 
protetores de fitotoxicidade e agentes sinergéticos devem ser os mesmos que os exigidos 
no caso das substâncias ativas e apela à adoção de um ato de execução nos termos do 
artigo 25.º, n.º 3, do Regulamento;

52. Insta a Comissão a adotar, até ao final de 2018, a primeira lista negativa de 
coformulantes, em conformidade com o artigo 27.º do Regulamento, bem como critérios 
e um procedimento para identificar outros coformulantes; apela, para o efeito, à 
integração dos dados exigidos nos termos do Regulamento REACH, do Regulamento 
CRE e do regulamento relativo aos biocidas, bem como dos dados recolhidos pelos 
Estados-Membros aquando da formulação da sua própria lista negativa de 
coformulantes;

53. Salienta que as substâncias ativas de origem biológica devem ser submetidas à mesma 
avaliação rigorosa que as restantes substâncias ativas, em conformidade com a sua 
resolução, de 15 de fevereiro de 2017, sobre pesticidas de baixo risco de origem 
biológica;

Autorização de produtos fitofarmacêuticos pelos Estados-Membros

54. Insta a Comissão a proceder a uma avaliação aprofundada do sistema zonal, de modo a 
avaliar a melhor forma de assegurar uma correta avaliação científica harmonizada dos 
produtos fitofarmacêuticos, salvaguardando as responsabilidades dos Estados-Membros 
no que respeita à sua autorização;

55. Insta a EFSA a desenvolver orientações harmonizadas para os produtos 
fitofarmacêuticos e a Comissão a adotá-las posteriormente;

56. Insta os Estados-Membros a assegurarem que todos os produtos fitofarmacêuticos sejam 
submetidos a avaliações adequadas, incluindo cenários de exposição, com base nos 
dados obtidos para o próprio produto fitofarmacêutico, e considera que a extrapolação 
de dados sobre produtos fitofarmacêuticos só deve ser feita a partir de dados obtidos 
sobre substâncias ativas, sempre que tal seja cientificamente justificado e confirmado 
como fiável pelo controlo de pós-comercialização;

57. Salienta a necessidade de exigir que os requerentes forneçam todos os estudos ao 
Estado-Membro responsável pela análise do pedido de autorização, incluindo dados em 
bruto, num formato legível por máquina;

58. Solicita que seja concedido acesso público aos estudos acima referidos, num formato 
legível por máquina e na sua totalidade, assim que o Estado-Membro responsável pela 
análise do pedido transmita o seu relatório de avaliação ao outro Estado-Membro na 
mesma zona, permitindo a realização de um controlo independente e, ao mesmo tempo, 
assegurando que quem solicita os estudos apenas os possa utilizar para fins não 
comerciais, e a fim de salvaguardar os direitos de propriedade intelectual relevantes;

59. Salienta que a autorização de produtos fitofarmacêuticos deve continuar a realizar-se a 
nível nacional, a fim de ter em conta situações específicas de cada país;
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60. Insta os Estados-Membros a reduzir a minimizarem os seus requisitos nacionais em 
matéria de dados, em prol do aumento da previsibilidade e da eficiência;

61. Solicita aos Estados-Membros que envidem todos os esforços no sentido de respeitar os 
prazos e as disposições no que se refere ao reconhecimento mútuo;

62. Insta os Estados-Membros a aumentarem a eficiência através de uma maior 
coordenação a nível zonal e interzonal, por forma a que possam partilhar melhor a carga 
de trabalho, utilizar da melhor forma os recursos de cada Estado-Membro e limitar as 
derrogações ao abrigo do artigo 53.º do Regulamento;

63. Insta os Estados-Membros a aplicarem estritamente o artigo 53.º do Regulamento, a 
apenas aceitarem e a examinarem os pedidos de derrogação completos e a apresentarem 
apenas as notificações de derrogações à Comissão e aos outros Estados-Membros;

64. Exorta a Comissão a utilizar plenamente os seus direitos de controlo ao abrigo do 
artigo 53.º, n.ºs 2 e 3, a fim de limitar as derrogações e prorrogações concedidas nos 
termos do artigo 53.º a situações de emergência efetivas;

65. Solicita aos Estados-Membros que assegurem que a consulta pública das partes 
interessadas é efetuada antes de conceder qualquer autorização de emergência ao abrigo 
do artigo 53.º;

66. Apela a todos os Estados-Membros no sentido de que publiquem os formulários de 
pedido completos que recebem solicitando uma autorização de emergência ao abrigo do 
artigo 53.º, independentemente de a autorização ser concedida ou recusada;

67. Insta os Estados-Membros a informarem-se mutuamente e a Comissão sobre a 
autorização e a retirada de produtos fitofarmacêuticos, bem como sobre as medidas de 
atenuação, a fim de garantir uma visão global dos produtos fitofarmacêuticos colocados 
no mercado à escala da UE e da gestão dos riscos conexos;

68. Insta a Comissão e os Estados-Membros a melhorarem o intercâmbio de dados sobre 
produtos fitofarmacêuticos de baixo risco, a fim de facilitar a avaliação comparativa de 
produtos fitofarmacêuticos;

69. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a promoverem os pesticidas de baixo risco, 
enquanto medida importante para reduzir os impactos negativos da gestão de pragas; 
reconhece a necessidade de uma maior investigação e desenvolvimento destes produtos;

70. Apela a uma definição harmonizada de «menor utilização», a fim de assegurar 
condições de concorrência equitativas, e recomenda a criação de uma lista única UE de 
grandes culturas;

71. Insta os Estados-Membros a intensificarem os seus esforços no sentido de garantir que 
os agricultores recebam formação adequada para uma utilização correta dos produtos 
fitofarmacêuticos e para a aplicação do controlo integrado das pragas;

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



PE627.625v01-00 18/32 PR\1162183PT.docx

PT

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. A Comissão Especial e respetivo mandato 

Nove anos após a adoção do regulamento sobre produtos fitofarmacêuticos (Regulamento 
(CE) n.º 1107/2009) e na sequência da controvérsia sobre a renovação do glifosato - uma 
substância ativa utilizada nos produtos fitofarmacêuticos, em 6 de fevereiro de 2018, o 
Parlamento Europeu adotou uma decisão sobre a constituição, as competências, a composição 
numérica e a duração do mandato da Comissão Especial sobre o Procedimento de Autorização 
da União para os Pesticidas (a denominada «Comissão PEST»).

O mandato da Comissão PEST, tal como estabelecido na decisão do Parlamento de 6 de 
fevereiro de 2018, exige que a Comissão Especial examine o procedimento de autorização da 
União para os pesticidas no seu conjunto. A Comissão PEST deve, nomeadamente:

– Analisar e avaliar o procedimento de autorização da União para os pesticidas, 
nomeadamente a metodologia utilizada e a sua qualidade científica, a independência 
do procedimento em relação à indústria e a transparência do processo de tomada de 
decisão e respetivos resultados;

– Analisar e avaliar, através de uma abordagem baseada em dados concretos, possíveis 
falhas na avaliação científica da aprovação, ou da renovação da aprovação, de 
substâncias ativas, como o glifosato, por parte das agências competentes da UE, bem 
como o cumprimento pelas agências da UE das regras, orientações e códigos de 
conduta pertinentes da União em vigor;

– Analisar e avaliar, em particular, se a Comissão agiu em conformidade com as 
disposições do Regulamento (CE) n.º 1107/2009 aquando da tomada de decisões 
relativas às condições de aprovação do glifosato e à renovação da aprovação do 
glifosato;

– Analisar e avaliar possíveis conflitos de interesses a todos os níveis do procedimento 
de aprovação, nomeadamente a nível dos organismos nacionais do Estado-Membro 
relator responsável pela elaboração do relatório de avaliação em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 1107/2009;

– Analisar e avaliar se as agências da UE responsáveis pela avaliação e classificação de 
substâncias ativas dispõem dos recursos humanos e financeiros adequados para 
poderem dar cumprimento às suas obrigações; analisar e avaliar a possibilidade de 
encomendar e/ou realizar atividades de investigação e ensaio independentes, e o seu 
financiamento;

– Formular as recomendações que considerar necessárias relativamente ao procedimento 
de autorização de pesticidas na União, a fim de alcançar um elevado nível de proteção 
da saúde humana e animal, bem como do ambiente; efetuar visitas e realizar audições 
para o efeito com as instituições da UE e as agências pertinentes, bem como com 
instituições nacionais e internacionais, organizações não governamentais e organismos 
privados;

A comissão, composta por 30 membros, deve apresentar ao Parlamento um relatório final 
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contendo as verificações factuais e as recomendações relativas às medidas e iniciativas a 
tomar no prazo de nove meses a contar da data de início dos trabalhos (ou seja, até 12 de 
dezembro de 2018).

2. Métodos de trabalho

A Comissão PEST foi constituída em 12 de março de 2018. Foi nomeado um presidente, Eric 
Andrieu (S&D, FR), e três vice-presidentes (1.º vice-presidente: Bolesław Piecha (ECR, PL), 
2.º vice-presidente: Frédérique Ries (ALDE, BE) e 3.º vice-presidente: Kateřina Konecna 
(GUE/NGL, CZ)). A comissão nomeou igualmente dois correlatores: Norbert Lins (PPE, DE) 
e Bart Staes (Greens/EFA, BE).

O plano de trabalho elaborado pela comissão para reunir as provas necessárias à elaboração 
de um relatório e formular recomendações incluiu duas trocas de pontos de vista, seis 
audições públicas, três missões de recolha de informações e uma videoconferência. Além 
disso, a comissão encomendou uma síntese e um estudo.

Durante as trocas de pontos de vista e as audições públicas, a comissão ouviu 34 peritos (ver 
lista completa no anexo). As primeiras quatro audições públicas foram consagradas às fases 
sucessivas do procedimento de autorização da União para os produtos fitofarmacêuticos (ou 
seja, o pedido de aprovação de uma substância ativa e o projeto de relatório de avaliação; o 
parecer da EFSA sobre o projeto de relatório de avaliação e a classificação das substâncias 
ativas pela ECHA; a aprovação de substâncias ativas pela Comissão; e a autorização de 
produtos fitofarmacêuticos pelos Estados-Membros). As duas últimas audições públicas 
centraram-se nos regimes de autorização noutros países da OCDE, nos impactos ambientais 
dos produtos fitofarmacêuticos e nas recomendações das partes interessadas sobre o atual 
regulamento da UE. Foram efetuadas transcrições integrais de todas as audições. Para que os 
deputados se pudessem preparar para as audições, foram enviadas perguntas escritas aos 
peritos convidados antes de cada audiência, cujas respostas tinham de ser apresentadas, por 
escrito, antes da reunião. Quando necessário, foram colocadas questões adicionais após a 
audição. O relato integral e as respostas escritas dos peritos estão disponíveis no sítio Web da 
Comissão PEST.

Foram organizadas três missões de recolha de informações, a saber:

– à Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA), Parma (7 e 8 de maio 
de 2018),

– ao mecanismo de coordenação de culturas para pequenas utilizações da União Europeia 
(MUCF), em Paris, e a uma unidade de experimentação frutícola («La Morinière»), em 
Saint-Epain (5 e 6 de julho de 2018), e

– ao Centro Internacional de Investigação do Cancro (IARC), em Lyon, e a uma quinta 
(«Le domaine d’Epoisses»), em Dijon (18 a 20 de setembro de 2018).

Os relatórios das missões podem ser consultados no sítio Web da Comissão PEST.

Em 24 de setembro de 2018, foi realizada uma videoconferência com um dos principais 
assessores do demandante no caso Roundup Products MDL N.º 2741.

A análise aprofundada encomendada pela comissão centrou-se nas orientações para a 
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apresentação e avaliação dos pedidos de aprovação de substâncias ativas, ao passo que a 
síntese incidiu no impacto do Regulamento (CE) n.º 1107/2009 na inovação e no 
desenvolvimento de alternativas e de novos produtos fitofarmacêuticos.

Importa salientar que a avaliação de execução europeia realizada pela DG EPRS (no contexto 
do relatório de execução da Comissão ENVI sobre o Regulamento (CE) n.º 1107/2009) e 
publicada em abril de 20181 foi igualmente tida em conta na elaboração do presente relatório.

3. Estrutura do relatório

Em consonância com as audições, o presente relatório está estruturado de acordo com as 
diferentes etapas do procedimento de autorização da UE para produtos fitofarmacêuticos (com 
subcapítulos subordinados ao «Pedido de aprovação de substâncias ativas», ao «Parecer da 
EFSA sobre o projeto de relatório de avaliação e a classificação das substâncias ativas pela 
ECHA», à «Aprovação de substâncias ativas pela Comissão» e à «Autorização de produtos 
fitofarmacêuticos pelos Estados-Membros»). O relatório inclui igualmente algumas 
observações gerais. Ao passo que os considerandos contêm verificações factuais, com base 
nos elementos de prova recolhidos pela comissão no decurso do seu mandato, os n.ºs incluem 
as recomendações daí resultantes e apelam à tomada de medidas.

Tendo em vista a avaliação em curso do Regulamento (CE) n.º 1107/2009 e do 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, no âmbito do programa para a adequação e a eficácia da regulamentação (REFIT) da 
Comissão Europeia, que deverá estar concluída no primeiro semestre de 2019, as 
recomendações formuladas pela Comissão PEST estarão disponíveis mesmo a tempo de 
serem tidas em conta nesta avaliação.

Consequentemente, as recomendações da Comissão PEST deverão desencadear uma série de 
ações destinadas a suprir as insuficiências do procedimento de autorização da União para os 
produtos fitofarmacêuticos identificadas no presente relatório, incluindo a melhoria do atual 
quadro jurídico da UE (nomeadamente, o Regulamento (CE) n.º 1107/2009, mas também os 
regulamentos de execução e os documentos de orientação conexos) e da sua aplicação. 

A alteração prevista do Regulamento (CE) n.º 178/2002 relativo à legislação alimentar geral 
(que altera vários outros textos legislativos setoriais, incluindo o Regulamento (CE) 
n.º 1107/2009), a fim de melhorar a transparência e a sustentabilidade da avaliação dos riscos
na cadeia alimentar da UE, que foi apresentada em abril de 2018 (COM (2018) 0179)) e está 
ainda a ser negociada, poderá também contribuir para a melhoria da transparência das 
avaliações científicas, bem como da qualidade e da independência dos estudos científicos 
avaliados pela EFSA.

4. Visão geral do sistema de autorização da UE para os produtos fitofarmacêuticos

Embora tenha sido adotada pela primeira vez no início da década de 1990 (Diretiva 91/414/CEE 
do Conselho) uma abordagem global da UE em matéria de proteção fitossanitária, a venda, a 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615668
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utilização e o controlo de produtos fitofarmacêuticos1 é atualmente regulamentada pelo 
Regulamento (CE) n.º 1107/2009 (o «Regulamento PFF»).
  
O Regulamento PFF estabelece um procedimento em duas fases, sendo as substâncias ativas2

aprovadas a nível da UE e os produtos fitofarmacêuticos autorizados a nível nacional. 
Caracteriza-se por uma separação rigorosa entre a avaliação dos riscos e a gestão dos riscos. 
Para além do seu antecessor, o Regulamento PFF tem também por base o princípio da 
identificação do perigo («abordagem baseada no perigo»)3 e o princípio da precaução4. 

O procedimento de aprovação de uma substância ativa tem início com a apresentação de um 
pedido por um produtor de produtos fitofarmacêuticos ou por uma empresa de produtos 
químicos às autoridades competentes de um dos 28 Estados-Membros, que se torna Estado-
Membro relator (EMR) para essa substância específica. No caso de novas substâncias ativas, o
requerente tem liberdade para escolher o EMR (o que não acontece no caso da renovação da 
aprovação de substâncias ativas, em que a Comissão Europeia nomeia um EMR e um co-EMR 
com base em critérios específicos). 

Quando uma autoridade nacional competente (EMR) recebe um processo por parte do 
requerente, dá início à análise do pedido, avaliando a sua admissibilidade (ou seja, a sua 
conformidade com as orientações sobre os requisitos em matéria de dados, os formatos, etc., e, 
em especial, se o requerente apresentou todos os ensaios exigidos e relatórios dos estudos) e os 
perigos associados. Uma vez admitido o processo, o EMR efetua uma avaliação científica 
inicial e prepara um projeto de relatório de avaliação5. 

Seguidamente, o projeto de relatório de avaliação é apresentado à EFSA que realiza uma análise 
pelos pares. O processo de análise pelos pares tem início com o lançamento de uma consulta 
pública (com a participação do público em geral, dos Estados-Membros e do requerente). As 
observações recolhidas são depois avaliadas, sendo o relatório de avaliação confirmado ou, se 
necessário, melhorado. No final do processo, a EFSA adota uma «conclusão» sobre se é de 

                                               

1 Produtos fitofarmacêuticos («PFF», igualmente referidos como «pesticidas») são produtos que contêm ou são 
constituídos por substâncias ativas, protetores de fitotoxicidade ou agentes sinérgicos e que se destinam a uma 

das seguintes utilizações: 1) proteger as plantas ou os produtos vegetais contra pragas / doenças, 
2) influenciar os processos vitais dos vegetais (como as substâncias que influenciam o seu 
crescimento, excluindo os nutrientes), e 3) assegurar a conservação dos produtos vegetais.

2 As substâncias ativas são os componentes dos produtos fitofarmacêuticos que efetivamente controlam os 
organismos nocivos (as denominadas pragas, tais como insetos, fungos e infestantes) ou as doenças das plantas.
3 No que diz respeito à abordagem baseada no perigo vs. a abordagem baseada no risco, a diferença entre perigo 
e risco é substancial: o perigo é definido como o potencial intrínseco de uma substância para causar danos, ao 
passo que o risco é a probabilidade de danos em circunstâncias específicas. 
4 O princípio da precaução prevê que em caso de incertezas a nível das provas científicas quanto aos riscos 
associados a uma atividade, produto ou processo, de tal modo que não é possível determinar em que medida a
sua utilização é segura para a saúde e para o ambiente, devem ser tomadas medidas regulamentares destinadas a 
reduzir os danos potenciais. O princípio da precaução é referido especificamente no artigo 1.º, n.º 4, do 
Regulamento PFF.
5 Importa salientar que o projeto de relatório de avaliação é particularmente importante, dado que uma 
substância ativa classificada pelo EMR como cancerígena, mutagénica, tóxica ou PBT, entre outros, (e, por 
conseguinte, abrangida pelos chamados «critérios de exclusão» estabelecidos no Regulamento PFF) será 
diretamente proibida na UE, sem que seja necessário avaliar se os riscos associados à sua utilização podem ser 
geridos. 
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esperar que a substância ativa satisfaça os critérios de aprovação (conforme previsto no 
artigo 4.º do Regulamento PFF). 

Com base na conclusão da EFSA, a Comissão Europeia, responsável pela gestão do risco, 
apresenta uma proposta sobre se se deve ou não aprovar a substância ativa (projeto de 
regulamento de execução). Um comité de regulamentação, composto por representantes de 
todos os Estados-Membros da UE (Comité Permanente dos Vegetais, Animais e Alimentos para 
Consumo Humano e Animal), procede à votação do projeto de regulamento de execução. O 
projeto de regulamento deve especificar se se pode esperar que a substância ativa em causa 
satisfaça os critérios de aprovação e especificar as condições de utilização para a aprovação da 
substância ativa (por exemplo, se os Estados-Membros devem prestar atenção a medidas 
específicas de redução dos riscos na subsequente autorização de produtos fitofarmacêuticos). 
Depois de o Comité Permanente ter emitido um parecer1, a Comissão adota e publica um 
regulamento que aprova ou recusa a aprovação da substância ativa2. 

Após a aprovação das substâncias ativas a nível da UE, deve ser apresentado a um Estado-
Membro um pedido de autorização de produtos fitofarmacêuticos específicos que 
contenham essas substâncias ativas. 

A fim de obter uma autorização, um produto fitofarmacêutico deve satisfazer uma série de 
critérios, incluindo a aprovação das suas substâncias ativas. Foram estabelecidas três zonas com 
condições agrícolas, fitossanitárias e ambientais comparáveis na UE para gerir as autorizações 
de PFF (zona A/Norte, zona B/Centro e zona C/Sul). Os pedidos de autorização são 
apresentados a um Estado-Membro, na qualidade de relator zonal, que avalia o pedido relativo 
à zona em causa. As decisões nacionais de autorização são tomadas principalmente com base 
nas conclusões desta avaliação (reconhecimento mútuo). 

Em alguns casos, porém, um Estado-Membro pode decidir não conceder ou reconhecer uma 
autorização (por exemplo, se considerar que o produto em causa constitui um risco inaceitável 
para a saúde humana ou animal ou para o ambiente). Em determinadas condições, os 
Estados-Membros estão igualmente autorizados a conceder autorizações temporárias 
(derrogações) de produtos fitofarmacêuticos que contenham substâncias ativas não aprovadas 
ou substâncias aprovadas com utilização significativamente restrita (autorizações de 
emergência nos termos do artigo 53.º do Regulamento PFF).

A avaliação do pedido é emitida pelo Estado-Membro no prazo de um ano, seguida da decisão 
de concessão ou recusa da autorização.

                                               
1 Caso não seja alcançada uma maioria qualificada no Comité Permanente, a favor ou contra a proposta da
Comissão («ausência de parecer»), a proposta é apresentada ao Comité de Recurso. Se o Comité de Recurso 
também não emitir qualquer parecer, a Comissão pode então tomar uma decisão.
2 A aprovação de uma substância ativa é geralmente concedida por um período máximo de 10 anos. As aprovações 
podem ser renovadas mediante pedido do fabricante e sujeitas a um procedimento semelhante ao da aprovação 
inicial. As renovações podem ser concedidas por um período máximo de 15 anos.
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ANNEX I - List of experts heard

Date Event Topic Experts

Thu, 12 April 
2018,
14h00 - 17h30

1st PEST meeting
(Exchange of 
views)

General overview of 
authorisation procedure 
of pesticides

European Commission:

- Sabine Jülicher, 
Director (Directorate E, 
DG SANTE)

- Klaus Berend (Head of 
Unit/Pesticides and 
biocides, DG SANTE)

EFSA:

- Berhard URL 
(Executive 
Director/EFSA)

- Jose Tarazona (Head 
of Unit/Pesticides)

Thu, 26 April 
2018,
14h00 - 17h30

2nd PEST 
meeting
(Exchange of 
views)

EU authorisation 
procedure of pesticides

French Agency for 
food, environmental and 
occupational health and 
safety (ANSES):

- Françoise Weber

Swedish Chemicals 
Agency (KEMI):

- Katarina Lundberg

UK Health and Safety 
Executive (HSE):

- Elizabeth Clayton
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Mon, 7 May - Tue, 
8 May 2018

Mission to EFSA, 
Parma

Tue, 15 May 2018, 
15h00 - 18h30

3rd PEST meeting 
(Hearing)

Application for approval 
of active substances and 
draft assessment reports

European Crop 
Protection Association 
(ECPA):

- Jean-Philippe Azoulay 
(Director General)

Bundesinstitut für 
Risikobewertung (BfR, 
(German Federal 
Institute for Risk 
Assessment):

- Andreas Hensel 
(President)

Global 2000:

- Helmut Burtscher

Julius Kühn-Institut
(JKI, German Federal 
Research Centre for 
Cultivated Plants):

- Georg Backhaus 
(President)
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Thu, 7 June 2018,
14h00 - 17h30

4th PEST meeting
(Hearing)

EFSA opinion on draft 
assessment reports and 
ECHA classification of 
active substances

EFSA:

- Bernhard Url 
(Executive Director)

- Jose Tarazona (Head 
of Unit/Pesticides)

ECHA:

- Björn Hansen 
(Executive Director)

- Jack de Bruijn 
(Director responsible 
for risk management)

- Mr. Ari Karjalainen 
(Senior expert)

Scientific Advice 
Mechanism High Level 
Group:

- Paul Nurse (Member 
of the Group of Chief 
Scientific Advisors)

Private consultant:
- Christopher J. Portier
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Tue, 19 June 2018,
15h00 - 18h30

5th PEST meeting
(Hearing)

First part: Presentation of 
the ‘General Food Law’ 
proposal of April 2018

Second part: Panel on the 
approval of active 
substances

European Commission, 
DG SANTE:

- Vytenis Andriukaitis, 
Commissioner

- Sabine Jülicher 
(Director ‘food and feed 
safety, innovation’, DG 
SANTE)

Cabinet of the European 
Ombudsman:

- Fintan Butler (Senior 
Advisor)

OECD:

- Bob Diderich (Head of 
Environment, Health 
and Safety Division)

Agriculture University 
Wageningen:

- Violette Geissen 
(Department of Soil 
Physics and Land 
Management) 
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Thu, 28 June 2018,
14h00 - 17h30

6th PEST meeting
(Hearing)

Authorisation of plant 
protection products by 
Member States

Belgian Ministry of 
Health, Food Chain 
Safety and 
Environment:

- Maarten Trybou (Head 
of Pesticides Unit)

Spanish Ministry of 
Agriculture and 
Fisheries, Food and 
Environment:

- José María Cobos 
Suarez (Deputy Director 
General of Plant and 
Forestry Health and 
Hygiene) 

Romanian Phytosanitary 
Authority:

- Paulina Gabor 
(Director General)

King’s College London:

- Robin Mesnage 
(researcher)

COPA-COGECA

- Pekka Pesonen 
(Secretary General)

Thu, 5 July - Fri, 6 
July 2018

Mission to 
European Union 
Minor Uses 
Coordination 
Facility (MUCF), 
Paris, and the La 
Morinière Fruit 
Experimentation 
Station, Saint-
Epain
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Thu, 30 August 
2018,
14h00 - 17h30

7th PEST meeting
(Hearing)

Comparative Analysis of 
Authorisation Procedures 
in OECD Countries 

Australian Pesticides 
and Veterinary 
Medicines Authority:

- Chris Parker 
(Chief Executive 
Officer) 

Canadian Pest 
Management 
Regulatory Agency:

- Richard Aucoin 
(Executive Director)

US Environmental 
Protection Agency: 

- Richard Keigwin
(Director of the Office 
of Pesticide Programs)
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Thu, 6 Sept 2018, 
14h00 - 17h30

8th PEST meeting
(Hearing)

First part:
Environmental Impacts 
of Pesticides, including 
Mitigation Measures at 
Member State Level 

Second part:
Stakeholders’ 
Recommendations on the 
Current EU Regulation 
of the Approval of PPP

First part: 

University of Bergen & 
Utrecht University: 
- Jeroen P. van der 
Sluijs 

Belgian Bee Keeping 
Center for Research and 
Information (CARI):

- Noa Simon-Delso 
(Scientific expert) 

European Observatory 
on Sustainable 
Agriculture (OPERA) at 
Catholic University of 
Sacred Heart, Piacenza 
(Italy):

- Ettore Capri 
(Professor)

Second part:

Greenpeace Europe:

- Franziska Achterberg 
(Food expert)

Corporate Europe 
Observatory:

- Martin Pigeon 
(Researcher and 
Campaigner)

Crop Health and 
Protection:

- John Chinn (Chair)
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Tue, 18 Sept - Thu, 
20 Sept 2018

Mission to 
International 
Agency for 
Research on 
Cancer (IARC), 
Lyon, and to a 
farm (‘Le 
domaine 
d’Epoisses’), 
Dijon

Mon, 24 Sept 
2018,
19h00 - 21h00

Coordinators 
meeting (open to 
all Members)

Videoconference with 
US lawyer about the 
‘Roundup case’

Aimee Wagstaff 
(national Co-Lead 
Counsel for the 
Plaintiffs in case 
Roundup Products 
MDL No. 2741)
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ANNEX II - List of stakeholders met by the Co-Rapporteurs

1) Stakeholders met by MEP Norbert Lins:

Type Organisation Who When 
1 Industry BASF Dr. Thomas 

Christen
21.03.2018

2 Ministry Federal Ministry of Food and 
Agriculture Germany 

Clemens 
Neumann

27.03.2018 

3 Industry European Crop Protection 
Association (ECPA)

Graeme Taylor 27.03.2018

4 Industry AG Glyphosat Dr. Thorsten 
Küchler

10.04.2018

5 Industry Industrieverband Agrar (IVA) 
(German Agrochemical Industrial 
Association)

Dr. Dietrich 
Pradt & Dr. 
Volker Kaus

17.04.2018

6 Industry Verband der Chemischen 
Industrie (VCI) (German 
Association of the Chemical 
Industry)

Dr. Utz Tillmann 25.04.2018

7 NGO Deutsche Umwelthilfe Sascha Müller-
Kraenner

25.04.2018

8 Industry PROFEL Bettina Breuer 
und Aline 
Rutsaert

25.04.2018

9 NGO Greenpeace EU Franziska 
Achterberg 

02.05.2018

10 NGO PAN Dr. Angeliki 
Lysimachou 

02.05.2018

11 NGO WeMove.EU David Schwartz 02.05.2018

12 NGO Global 2000 Helmut 
Burtscher-
Schaden

14.05.2018 
(together with 
Bart Staes)

13 Agency BfR Prof. Dr. 
Andreas Hensel, 
Dr. Roland 
Solecki

14.05.2018
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2) Stakeholders met by MEP Bart Staes:

Type Organisation Who When 
1 Academia Faculty of Bioscience 

Engineering, Department of 
Plants and Crops, Ghent 
University

Prof. Dr. Ir. 
Pieter Spanoghe

January 2018

2 Industry European Crop Protection 
Association (ECPA)

Graeme Taylor 11.04.2018

3 NGO People for the Ethical Treatment 
of Animals Foundation (PETA 
UK)

Emily McIvor 24.4.2018

4 Ministry Belgian Ministry of Health, Food 
Chain Safety and Environment

Maarten Trybou 4.5.2018

5 NGO GLOBAL 2000 Dr.Helmut 
Burtscher-
Schaden

14.5.2018 
(together with 
Norbert Lins)

6 NGO AVAAZ Pascal 
Vollenweider

26.6.2018

7 Attorney Baum, Hedlund, Aristei & 
Goldman 

Attorney Robert 
F. Kennedy Jr.,
Attorney Michael 
L. Baum

5.9. 2018

8 NGO Pesticide Action Network (PAN) 
Europe 

Dr. Martin 
Dermine

5.9.2018

9 NGO Belgian Bee Keeping Center for 
Research and Information 
(CARI), Utrecht University, Bee 
Life

Dr. Noa Simon 
Delso

5.9.2018

10 Academia University of Natural Resources 
and Life Sciences (BOKU), 
Vienna

Prof. Johann 
Zaller

5.9.2018

11 Academia Brunel University London Prof. Andreas 
Kortenkamp 

5.9.2018

12 NGO Pesticide Action Network (PAN) 
Europe 

Dr. Angeliki 
Lyssimachou

5.9.2018

13 Research 
Centre

UFZ - Helmholtz Centre for 
Environmental Research, 
Leipzig, Germany

Prof. Matthias 
Liess

5.9.2018
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