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Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 18
Artigo 1

Objecto Objecto e objectivo
O presente regulamento fixa as regras 
aplicáveis à autorização dos produtos 
fitofarmacêuticos sob forma comercial, à sua 
colocação no mercado, utilização e controlo 
na Comunidade.

1. O presente regulamento fixa as regras 
aplicáveis à autorização dos produtos 
fitofarmacêuticos sob forma comercial, à sua 
colocação no mercado, utilização e controlo 
na Comunidade.

O presente regulamento fixa as regras 
aplicáveis à aprovação de substâncias 
activas, agentes de protecção e agente 
sinérgicos, que os produtos 
fitofarmacêuticos contêm ou em que 
consistem, e as regras aplicáveis a 
adjuvantes e formulantes.

2. O presente regulamento fixa as regras 
aplicáveis à aprovação de substâncias 
activas, agentes de protecção e agente 
sinérgicos, que os produtos 
fitofarmacêuticos contêm ou em que 
consistem, e as regras aplicáveis a 
adjuvantes e formulantes.

3. O objectivo do presente regulamento é 
garantir um elevado nível de protecção da 
saúde humana e animal e do ambiente.
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4. O presente regulamento baseia-se no 
princípio de precaução, e visa garantir que 
as substâncias adiante aprovadas e os 
produtos colocados no mercado não 
afectem negativamente a saúde humana e o 
ambiente.

Or. en

Justificação

Na proposta actual o objectivo do regulamento apenas figura nos considerandos. Este 
objectivo deve ser expresso nos primeiros artigos.
O princípio de precaução apenas é expresso no considerando (8) e no nº 2 do artigo 13º. É 
preferível referi-lo nos primeiros artigos deste regulamento.

Alteração apresentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Alteração 19
Artigo 1

O presente regulamento fixa as regras 
aplicáveis à autorização dos produtos 
fitofarmacêuticos sob forma comercial, à sua 
colocação no mercado, utilização e controlo 
na Comunidade.

O presente regulamento fixa as regras 
aplicáveis à autorização dos produtos 
fitofarmacêuticos sob forma comercial ou 
dos produtos fitofarmacêuticos fabricados 
pelo próprio utilizador, à sua colocação no 
mercado, utilização e controlo na 
Comunidade.

O presente regulamento fixa as regras 
aplicáveis à aprovação de substâncias 
activas, agentes de protecção e agente 
sinérgicos, que os produtos 
fitofarmacêuticos contêm ou em que 
consistem, e as regras aplicáveis a 
adjuvantes e formulantes.

O presente regulamento fixa as regras 
aplicáveis à aprovação de substâncias 
activas, agentes de protecção e agente 
sinérgicos, que os produtos 
fitofarmacêuticos contêm ou em que 
consistem, e as regras aplicáveis a 
formulantes, adjuvantes e coadjuvantes.

Or. pl

Justificação

No que diz respeito às restantes substâncias químicas que são adicionadas aos produtos 
fitofarmacêuticos (os chamados formulantes), o regulamento prevê apenas a elaboração de 
uma lista de substâncias que os produtos fitofarmacêuticos não podem conter. Importa ter em 
conta que estas substâncias podem ser um componente importante dos produtos 
fitofarmacêuticos e que a sua percentagem pode ser mais elevada do que a percentagem 
avaliada de agentes de protecção ou de agentes sinérgicos. Por conseguinte, serão aplicáveis 
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à sua colocação no mercado as mesmas normas de autorização aplicáveis a outros 
componentes.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 20
Artigo 3, ponto 20 bis (novo)

(20 bis) «Boas práticas experimentais»,
as práticas definidas na Directiva 
2004/10/CE.

Or. de

Justificação

Definição do conceito usado no capítulo V.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 21
Artigo 3, ponto 21 bis (novo)

(21 bis) «Boas práticas agrícolas»,
a utilização segura autorizada a nível 
nacional, nas condições reais, dos produtos 
fitofarmacêuticos necessários para um 
controlo eficaz das pragas. Implicam 
igualmente uma gama de níveis de 
aplicação dos produtos fitofarmacêuticos 
que não devem exceder a concentração 
máxima autorizada, aplicada de forma a 
deixar o mínimo possível de resíduos.
A utilização segura autorizada é 
determinada a nível nacional e inclui 
utilizações registadas ou recomendadas no 
país, que têm em conta considerações de 
saúde pública e ocupacional e de 
segurança ambiental.
As condições reais incluem todas as fases 
da produção, armazenagem, transporte e 
distribuição de géneros alimentícios e 
alimentos para animais. 

Or. de
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Justificação

A definição de «boas práticas agrícolas» da Organização das Nações Unidas para a 
Agricultura e a Alimentação deve ser incluída no regulamento.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 22
Artigo 3, ponto 21 ter (novo)

(25) «Utilizações menores»,
as utilizações de um produto 
fitofarmacêutico numa cultura que não 
seja de grande dimensão num 
Estado-Membro ou numa cultura de 
grande dimensão destinada a responder a 
uma necessidade limitada ou esporádica e 
excepcional, ou em sementes.

Or. de

Justificação

Definição do termo «utilizações menores» usado no artigo 49.º.

Alteração apresentada por Rebecca Harms 

Alteração 23
Artigo 4, nº 1

1. As substâncias activas são aprovadas em 
conformidade com o anexo II, à luz dos 
actuais conhecimentos científicos e técnicos, 
se vier a verificar-se que os produtos 
fitofarmacêuticos que as contêm forem
susceptíveis de preencher as condições 
estabelecidas nos n.ºs 2 e 3, tendo em conta 
os critérios de aprovação estabelecidos nos 
pontos 2 e 3 do mesmo anexo.

1. As substâncias activas são aprovadas em 
conformidade com o anexo II, à luz dos 
actuais conhecimentos científicos e técnicos, 
se vier a comprovar-se que os produtos 
fitofarmacêuticos que as contêm são 
susceptíveis de preencher as condições 
estabelecidas nos n.ºs 2 e 3, tendo em conta 
os critérios de aprovação estabelecidos nos 
pontos 2 e 3 do mesmo anexo. Estas 
condições devem ser aplicadas como 
critério-limite.

Or. en
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Justificação

Não deve ser aprovada uma substância que tenha ou seja suposta ter propriedades 
cancerígenas, mutagénicas, reprotóxicas, de desregulação endócrina, sensibilizadoras, nem 
uma substância que seja  persistente, bioacumulável, tóxica ou que suscite preocupação por 
qualquer outra razão. 

Alteração apresentada por Rebecca Harms 

Alteração 24
Artigo 4, nº 2, alínea a)

a) não terão quaisquer efeitos nocivos na 
saúde humana, incluindo grupos de pessoas 
vulneráveis, ou na saúde animal, tendo em 
conta os efeitos cumulativos e sinergéticos 
conhecidos (se existirem métodos para 
avaliar tais efeitos), nem nas águas 
subterrâneas; 

a) não terão quaisquer efeitos nocivos na 
saúde humana, atendendo em particular aos 
grupos de pessoas vulneráveis, como 
mulheres grávidas, embriões e crianças, ou 
na saúde animal, tendo em conta os efeitos 
cumulativos e sinergéticos conhecidos, nem 
nas águas subterrâneas;

Or. en

Alteração apresentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Alteração 25
Artigo 7, nº 1 bis (novo)

1 bis. A avaliação do pedido pode ser 
efectuada em conjunto por vários Estados-
Membros que, no âmbito do processo de 
apresentação conjunta de relatórios, 
desempenhem a função de 
Estados-Membros relatores.

Or. pl

Justificação

A presente regulamentação é igualmente aplicável à avaliação de pedidos em conformidade 
com a Directiva 91/414/CEE e influencia, em grande medida, a quantidade e a qualidade do 
relatório de avaliação das substâncias activas.
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Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 26
Artigo 11, n º 1 

1. No prazo de 12 meses após a data de 
notificação prevista no primeiro parágrafo 
do n.º 3 do artigo 9.º, o Estado-Membro 
relator prepara e apresenta à Autoridade um 
relatório (em seguida, «projecto de relatório 
de avaliação»), avaliando se é de prever que 
a substância activa venha a preencher os 
requisitos do artigo 4.º.

1. O Estado-Membro relator pode dar 
início à avaliação dos relatórios de testes e 
estudos, assim que estes forem 
apresentados pelo requerente, 
inclusivamente antes da data de notificação 
prevista no primeiro parágrafo do n.º 3 do 
artigo 9.º. No prazo de oito meses após a 
data de notificação prevista no primeiro 
parágrafo do n.º 3 do artigo 9.º, o 
Estado-Membro relator prepara e apresenta à 
Autoridade um relatório (em seguida, 
«projecto de relatório de avaliação»), 
avaliando se é de prever que a substância 
activa venha a preencher os requisitos do 
artigo 4.º.

Caso o Estado-Membro tenha necessidade 
de informação suplementar, fixa um prazo 
para a sua apresentação pelo requerente. 
Nesse caso, o prazo de 12 meses será 
alargado em função do prazo suplementar 
concedido pelo Estado-Membro. Do facto 
informará a Comissão e a Autoridade. O 
Estado-Membro pode consultar a 
Autoridade.

Caso o Estado-Membro tenha necessidade 
de informação suplementar, fixa um prazo 
razoável para a sua apresentação pelo 
requerente. Nesse caso, o prazo de oito
meses será alargado em função do prazo 
suplementar concedido pelo 
Estado-Membro. Do facto informará a 
Comissão e a Autoridade. Quando 
apresentar a informação suplementar, o 
requerente apresentará, ao mesmo tempo, 
quaisquer pedidos de protecção de dados 
nos termos do artigo 56.º. O 
Estado-Membro pode consultar a 
Autoridade.

Or. de

Justificação

Uma substância deve ser aprovada logo que tenham sido identificadas as primeiras 
utilizações seguras. Deste modo, os agricultores terão mais rapidamente acesso aos produtos 
novos e inovadores.
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Alteração apresentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Alteração 27
Artigo 11, nº 1, parágrafo 2

Caso o Estado-Membro tenha necessidade 
de informação suplementar, fixa um prazo 
para a sua apresentação pelo requerente. 
Nesse caso, o prazo de 12 meses será 
alargado em função do prazo suplementar 
concedido pelo Estado-Membro. Do facto 
informará a Comissão e a Autoridade. 

Caso o Estado-Membro tenha necessidade 
de informação suplementar, fixa um prazo 
para a sua apresentação pelo requerente. 
Nesse caso, o prazo de 12 meses será 
alargado em função do prazo suplementar 
concedido pelo Estado-Membro. Do facto 
informará a Comissão e a Autoridade que 
transmitirão aos restantes 
Estados-Membros as informações 
recebidas.

Or. pl

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 28
Artigo 11, n º 1 bis (novo) 

1 bis. O Estado-Membro relator 
apresentará ainda à Comissão e à 
Autoridade um relatório no qual 
identificará todas as utilizações que foram 
avaliadas e consideradas aceitáveis para 
fins de autorização, de acordo com as 
exigências estabelecidas no artigo 29.º.

Or. de

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 29
Artigo 13 bis (novo) 

Artigo 13 bis
No prazo de três meses a contar da data de 
recepção do relatório mencionado no n.º 1 
do artigo 11.º, a Comissão apresentará uma 
proposta de autorização limitada da 
substância activa, na qual são 
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estabelecidas:
- as utilizações que podem ser autorizadas
- o período de autorização, que não pode 
ser superior a 5 anos.

Or. de

Justificação

Com um processo de autorização das utilizações acelerado, que exclua as dúvidas, os 
agricultores terão mais rapidamente acesso aos produtos novos e inovadores.

Alteração apresentada por Rebecca Harms 

Alteração 30
Artigo 14, nº 2

2. A renovação produz efeitos por um 
período ilimitado.

2. A renovação produz efeitos por um 
período não superior a dez anos. A 
aprovação pode ser renovada mais do que 
uma vez.

Or. en

Alteração apresentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Alteração 31
Artigo 15, nº 1

1. O pedido previsto no artigo 14.º é 
apresentado por um produtor da substância 
activa a um Estado-Membro, com cópia 
para os restantes Estados-Membros, a 
Comissão e a Autoridade, o mais tardar três 
anos antes de terminar o prazo da primeira 
aprovação em vigor.

1. O pedido previsto no artigo 14.º é 
apresentado por um produtor da substância 
activa ao Estado-Membro em causa, com 
cópia para os restantes Estados-Membros, a 
Comissão e a Autoridade, o mais tardar três 
anos antes de terminar o prazo da primeira 
aprovação em vigor.

Or. pl
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Alteração apresentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Alteração 32
Artigo 19

As medidas de execução do procedimento de 
renovação e revisão, incluindo, se 
necessário, a implementação de um 
programa de trabalho, como previsto no 
artigo 18.º, são estabelecidas por um 
regulamento adoptado em conformidade 
com o procedimento referido no n.º 3 do 
artigo 76.º.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. pl

Alteração apresentada por Dorette Corbey 

Alteração 33
Artigo 22, nº 1

1. Em derrogação ao artigo 5.º, uma 
substância activa que cumpre os critérios 
constantes do artigo 4.º deve ser objecto de 
aprovação por um período não superior a 
15 anos, sempre que se considere que os 
produtos fitofarmacêuticos que contêm essa 
mesma substância só representam um baixo 
risco para a saúde humana e animal e para o 
ambiente, como prevê o n.º 1 do artigo 46.º. 

1. Em derrogação ao artigo 5.º, uma
substância activa que cumpre os critérios 
constantes do artigo 4.º deve ser objecto de 
aprovação por um período não superior a 
15 anos, sempre que se considere que os 
produtos fitofarmacêuticos que contêm essa 
mesma substância só representam um baixo 
risco para a saúde humana e animal e para o 
ambiente.

A presente derrogação não é aplicável a 
qualquer substância activa classificada, em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE, 
como:
– cancerígena,
– mutagénica,
– tóxica para a reprodução,
– sensibilizadora,
ou às substâncias qualificadas como:
– persistentes com uma meia-vida superior 
a 60 dias,
– desreguladores endócrinos que figuram 
na lista comunitária de substâncias 
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suspeitas de possuir propriedades 
desreguladoras do sistema endócrino,
– pouco tóxicas,
– bioacumulativas e não facilmente 
degradáveis.
O mais tardar em ...*, a Comissão 
apreciará e, se necessário, especificará os 
critérios em função dos quais uma 
substância activa é tratada como uma 
substância de baixo risco e, se for caso 
disso, apresentará propostas.
___________________

* Um ano após a entrada em vigor da presente 
directiva.

Or. en

Justificação

É necessário estabelecer critérios claros e objectivos com vista a definir as substâncias que 
podem intitular-se de baixo risco. Esta definição não figura na presente proposta. Para 
incentivar a investigação de substâncias e produtos mais sustentáveis, é importante 
esclarecer e oferecer às empresas um quadro jurídico seguro que lhes permita saber 
exactamente o que deve ser entendido por um baixo risco. Os critérios aqui indicados são 
extraídos em parte da Directiva 98/8/CE relativa às substâncias biocidas. Em função destes 
critérios, 25 a 30% das substâncias activas seriam consideradas de baixo risco.

Alteração apresentada por Pilar Ayuso 

Alteração 34
Artigo 24, nº 1

1. Em derrogação ao artigo 5.º e ao n.º 2 do 
artigo 14.º, uma substância activa que 
cumpre os critérios constantes do artigo 4.º 
deve ser objecto de aprovação por um 
período não superior a 7 anos, sempre que 
outras substâncias activas já aprovadas 
sejam significativamente menos tóxicas 
para os consumidores ou os operadores ou 
apresentem bastante menos riscos para o 
ambiente. A avaliação terá em conta os 
critérios constantes do ponto 4 do anexo II.

1. Uma substância activa que cumpre os 
critérios constantes do artigo 4.º e os 
critérios previstos no ponto 4 do Anexo II, 
deve ser classificada e objecto de aprovação 
como «candidata para substituição».

Tal substância será em seguida referida 
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como «candidata para substituição».

O prazo de validade da aprovação é de 10 
anos. O nº 2 do artigo 14º não é aplicável.

Or. es

Justificação

Para a classificação das substâncias activas candidatas para substituição, é importante o 
cumprimento dos critérios estabelecidos na proposta de regulamento.

Alteração apresentada por Rebecca Harms 

Alteração 35
Artigo 24, nº 1, parágrafo 1

1. Em derrogação ao artigo 5.º e ao n.º 2 do 
artigo 14.º, uma substância activa que 
cumpre os critérios constantes do artigo 4.º 
deve ser objecto de aprovação por um 
período não superior a 7 anos, sempre que 
outras substâncias activas já aprovadas
sejam significativamente menos tóxicas para 
os consumidores ou os operadores ou 
apresentem bastante menos riscos para o 
ambiente. A avaliação terá em conta os 
critérios constantes do ponto 4 do anexo II.

1. Em derrogação ao artigo 5.º e ao n.º 2 do 
artigo 14.º, uma substância activa que 
cumpre os critérios constantes do artigo 4.º 
deve ser objecto de aprovação por um 
período não superior a 5 anos, sempre que 
outras substâncias activas ou métodos ou 
práticas agrícolas alternativos já aprovados
sejam significativamente menos tóxicos para 
os consumidores ou os operadores ou 
apresentem bastante menos riscos para o 
ambiente.  A avaliação terá em conta os 
critérios constantes do ponto 4 do anexo II.

Or. en

Alteração apresentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Alteração 36
Artigo 28, nº 2, alínea b)

b) colocação no mercado e utilização de 
produtos fitofarmacêuticos destinados a 
investigação ou desenvolvimento em 
conformidade com o artigo 51.º;

b) utilização de produtos fitofarmacêuticos 
destinados a investigação ou 
desenvolvimento em conformidade com o 
artigo 51.º;

Or. pl
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Justificação

Esta alínea diz respeito à autorização de utilização de produtos fitofarmacêuticos para fins 
de investigação e de desenvolvimento.

Alteração apresentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Alteração 37
Artigo 28, nº 2 bis (novo)

2 bis. Uma cópia ou, a pedido das 
autoridades competentes, um exemplar da 
autorização, será anexada ao produto 
fitofarmacêutico aquando do seu envio 
para colocação livre no mercado do 
território da Comunidade, caso a 
informação sobre a autorização não se 
mantenha disponível ao público em 
conformidade com o artigo 54°.

Or. pl

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 38
Artigo 28 bis (novo) 

Artigo 28º bis
Importações paralelas

(1) Em derrogação ao n.º 1 do artigo 28.º, 
um produto fitofarmacêutico pode ser 
colocado no mercado e utilizado num 
Estado-Membro sem aí ter sido autorizado, 
se o candidato à colocação de um produto 
fitofarmacêutico no mercado possuir um 
certificado de comerciabilidade para o 
produto fitofarmacêutico, emitido pelo 
Estado-Membro em questão.
(2) Os Estados-Membros emitem, a pedido, 
um certificado de comerciabilidade para 
um produto fitofarmacêutico nos termos do 
n.º 1, se o produto fitofarmacêutico a ser 
importado de um outro Estado-Membro já 
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tiver obtido uma autorização noutro 
Estado-Membro e se existir um produto de
referência equivalente em termos de 
substâncias que tenha sido autorizado no 
Estado de importação (importação 
paralela).
(3) Considera-se existir equivalência em 
termos de substâncias, na acepção do 
presente artigo, quando o produto a ser 
importado e o produto de referência 
contiverem as mesmas substâncias activas 
em quantidades comparáveis com grau 
mínimo de pureza correspondente e com 
determinadas impurezas do mesmo tipo e 
com teor máximo correspondente e o seu 
tipo de formulação for idêntico. No que 
respeita à sua restante composição, são 
admissíveis diferenças, desde que estas 
diferenças qualitativas ou quantitativas ao 
nível dos formulantes não prejudiquem a 
eficácia biológica, nem afectem 
negativamente as plantas a tratar, a saúde 
humana, animal ou a natureza. Os critérios 
e o procedimento para avaliar a 
equivalência em termos de substâncias 
podem ser definidos em maior pormenor, 
de acordo com o processo previsto no n.º 2 
do artigo 76.º.
(4) O pedido de emissão de um certificado 
de comerciabilidade deve ser acompanhado 
das seguintes informações:
- Estado-Membro de origem do produto 
fitofarmacêutico a ser importado;
- nome e endereço do importador;
- designação sob a qual o produto 
fitofarmacêutico a ser importado deverá ser 
comercializado no Estado de importação;
- designação e número de autorização 
atribuído no Estado-Membro de origem ao 
produto fitofarmacêutico a ser importado;
- nome e endereço do titular da autorização 
no Estado-Membro de origem;
- instruções de utilização originais com as 
quais o produto fitofarmacêutico a ser 
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importado é comercializado no 
Estado-Membro de origem;
- designação e instruções de utilização 
previstas para a comercialização do 
produto fitofarmacêutico a ser importado;
- designação e número de autorização do 
produto de referência;
- nome do titular da autorização do produto 
de referência.
5. Um produto fitofarmacêutico para o qual 
tenha sido emitido um certificado de 
comerciabilidade deve ser utilizado do 
mesmo modo que o produto de referência.
(6) O certificado de comerciabilidade é 
válido pelo período de autorização do 
produto de referência. Se o titular da 
autorização do produto de referência 
solicitar, nos termos do n.º 1 do artigo 44.º, 
a retirada da autorização e se as exigências 
do artigo 29.º continuarem a ser 
cumpridas, a validade do certificado de 
comerciabilidade termina um ano após a 
retirada da autorização, o mais tardar na 
data em que a autorização teria expirado.
7. As disposições dos artigos 43.º e 45.º, do 
n.º 4 do artigo 53.º e do capítulo VII 
aplicam-se, mutatis mutandis, às 
importações paralelas.

Or. de

Justificação

A proposta da Comissão não contém nenhuma regulamentação relativa às importações 
paralelas de produtos fitofarmacêuticos. Contudo, é urgente introduzir uma regulamentação 
jurídica desta matéria a nível europeu, a fim de pôr termo à actual insegurança jurídica. As 
decisões judiciais divergentes e as diferentes abordagens às importações paralelas por parte 
dos Estados-Membros tornam necessário incluir na proposta uma disposição sobre 
importações paralelas.

Alteração apresentada por Rebecca Harms 

Alteração 39
Artigo 29, nº 6
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6. Os princípios uniformes aplicáveis à 
avaliação e autorização dos produtos 
fitofarmacêuticos são definidos nos 
regulamentos adoptados em conformidade 
com o procedimento referido no n.º 2 do 
artigo 76.º, que incorpora as exigências 
constantes do anexo VI da Directiva 
91/414/CEE com as alterações necessárias.

6. Os princípios uniformes aplicáveis à 
avaliação e autorização dos produtos 
fitofarmacêuticos são definidos num 
Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho, que incorpora as exigências 
constantes do anexo VI da Directiva 
91/414/CEE com as alterações necessárias.

Or. en

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 40
Artigo 30, nº 3, alínea b) 

b) a obrigação de informar os vizinhos que 
correm o risco de exposição a dispersão de 
pulverizados antes de o produto ser 
utilizado e que tenham solicitado ser 
informados.

Suprimido

Or. de

Justificação

Esta alínea parte do princípio de que a verificação efectuada para efeitos de autorização é, 
por si só, insuficiente para garantir o manuseamento seguro dos produtos fitofarmacêuticos e 
que, assim sendo, os vizinhos têm de tomar medidas de segurança adicionais. Ora, isso 
contraria claramente os rigorosos critérios de autorização em vigor a nível europeu e mina a 
confiança das pessoas no processo europeu de autorização de produtos fitofarmacêuticos.

Alteração apresentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Alteração 41
Artigo 32, nº 5 bis (novo)

5 bis. Em todos os Estados-Membros são 
utilizados formulários de requerimento 
harmonizados.

Or. pl
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Alteração apresentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Alteração 42
Artigo 33, nº 1

1. Os requerentes não terão que apresentar 
os relatórios de testes ou de estudos
referidos no n.º 3 do artigo 32.º se 
demonstrarem que lhes foi concedido o 
acesso, em conformidade com os artigos 
56.º, 58.º ou 59.º, ou que expirou o prazo de 
protecção dos dados.

1. Os requerentes não terão que anexar ao 
pedido o dossiê referido no n.º 3 do artigo 
32.º se demonstrarem que lhes foi concedido 
o acesso, em conformidade com os artigos 
56.º, 58.º ou 59.º, ou que expirou o prazo de 
protecção dos dados.

Or. pl

Alteração apresentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Alteração 43
Artigo 33, nº 2, alínea b bis) (nova)

b bis) o dossiê disponibilizado ao 
requerente, ou cujo período de protecção 
tenha expirado, e que se encontre 
disponível no respectivo Estado-Membro.

Or. pl

Alteração apresentada por Rebecca Harms 

Alteração 44
Artigo 35, nº 2

2. Os Estados-Membros em questão 
concedem ou recusam as autorizações em 
função das conclusões da avaliação 
efectuada pelo Estado-Membro que 
examina o pedido, como referido nos
artigos 30.º e 31.º. Os Estados-Membros 
devem autorizar o produto fitofarmacêutico 
em análise nas mesmas condições que o 
Estado-Membro que realiza o exame do 
pedido, incluindo a sua classificação para 
efeitos da Directiva 1999/45/CE.

2. Sem prejuízo dos artigos 30º e 31º, 
quando um produto fitofarmacêutico já 
tiver sido autorizado num Estado-Membro, 
os outros Estados-Membros decidirão se 
autorizam o produto fitofarmacêutico em 
análise dentro de um prazo de 90 dias após 
a recepção do pedido, bem como as 
condições a que essa autorização está 
sujeita.
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Or. en

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 45
Artigo 39 

1. O titular de uma autorização pode 
apresentar um pedido de autorização para o 
mesmo produto fitofarmacêutico e para a 
mesma utilização noutro Estado-Membro, ao 
abrigo do procedimento de reconhecimento 
mútuo constante da presente secção, nos 
seguintes casos: 

1. O titular de uma autorização ou uma 
pessoa por ele designada como seu 
representante pode apresentar um pedido de 
autorização para o mesmo produto 
fitofarmacêutico e para a mesma utilização 
noutro Estado-Membro, ao abrigo do 
procedimento de reconhecimento mútuo 
constante da presente secção, nos seguintes 
casos: 

(a) a autorização foi concedida por um 
Estado-Membro (Estado-Membro de 
referência) que pertence à mesma zona; ou

(a) a autorização foi concedida por um 
Estado-Membro (Estado-Membro de 
referência) que pertence à mesma zona; ou

(b) a autorização foi concedida por um 
Estado-Membro para utilização em estufas 
ou como tratamento pós-colheita, 
independentemente da zona a que pertence o 
Estado-Membro de referência.

(b) a autorização foi concedida por um 
Estado-Membro para utilização em estufas 
ou como tratamento pós-colheita ou como 
tratamento de sementes, independentemente 
da zona a que pertence o Estado-Membro de 
referência.

(b bis) numa base voluntária entre 
Estados-Membros de diferentes zonas cujas 
condições agrícolas, fitossanitárias e 
ambientais, designadamente climáticas, 
relevantes para a utilização do produto 
sejam semelhantes.
(b ter) a autorização foi concedida por um 
Estado-Membro para utilização como 
tratamento de sementes, 
independentemente da zona a que pertence 
o Estado-Membro de referência.

2. O reconhecimento mútuo não se aplica 
aos produtos fitofarmacêuticos que contêm 
um candidato para substituição.

Or. de
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Justificação

A autoridade competente não é a mesma em todos os Estados-Membros. Além disso, os 
Estados-Membros devem poder reconhecer voluntariamente autorizações relativas a outras 
zonas mas que apresentem condições idênticas nos sectores agrícola, fitossanitário e 
ambiental.

Alteração apresentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Alteração 46
Artigo 41, nº 1, alínea a bis) (nova)

a bis) relatório de avaliação do produto 
fitofarmacêutico, elaborado no 
Estado-Membro onde o produto 
fitofarmacêutico tenha sido colocado no 
mercado;

Or. pl

Alteração apresentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Alteração 47
Artigo 46, nº 1 bis (novo)

1 bis. Sem uma análise prévia da sua 
segurança toxicológica, as substâncias 
fabricadas mediante a combinação de dois 
ou mais produtos fitofarmacêuticos de 
baixo risco não pertencem 
automaticamente à categoria de produtos 
fitofarmacêuticos de baixo risco.

Or. pl

Alteração apresentada por Pilar Ayuso 

Alteração 48
Artigo 49, nº 3, alínea d)

d) a documentação e a informação de apoio 
a um alargamento da utilização tenham sido 
apresentadas pelas pessoas ou pelos 

d) a documentação e a informação de apoio 
a um alargamento da utilização tenham sido 
apresentadas pelas pessoas ou pelos 
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organismos referidos no n.º 2. organismos referidos no n.º 2. Os estudos 
necessários para fixar os limites máximos 
de resíduos poderão ser realizados por 
instituições científicas ou por organismos 
oficiais.

Or. es

Justificação

Os custos dos estudos científicos constituem um entrave muito importante para o 
desenvolvimento das utilizações menores. A presente alteração pretende trazer soluções mais 
viáveis do ponto de vista económico.

Alteração apresentada por Pilar Ayuso 

Alteração 49
Artigo 49, nº 3 bis (novo)

3 bis. Na autorização para utilizações 
menores, ter-se-ão em conta, 
nomeadamente, critérios de extrapolação 
de dados obtidos para outras culturas com 
as quais existam semelhanças botânicas e 
agronómicas significativas.

Or. es

Justificação

Em culturas com semelhanças significativas como, por exemplo, a cerejeira e o abrunheiro 
bravo, os dados da autorização inicial deveriam ser extrapolados para facilitar o 
alargamento a utilizações que apresentem um carácter menor.

Alteração apresentada por Pilar Ayuso 

Alteração 50
Artigo 49 bis (novo)

Artigo 49º bis
Importações paralelas

1. Em derrogação do nº 1 do artigo 28º, os 
Estados-Membros só poderão autorizar a 
importação e colocação no mercado de um 
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produto fitofarmacêutico no seu território 
através do comércio paralelo após um 
procedimento administrativo que permita 
verificar que é idêntico ao produto 
fitofarmacêutico já autorizado (produto 
fitofarmacêutico de referência). Se for esse 
o caso, o produto fitofarmacêutico 
importado receberá um certificado de 
identificação da autoridade competente do 
Estado-Membro designado.
2. O importador de um produto 
fitofarmacêutico solicitará um certificado 
de identificação à autoridade competente 
do Estado-Membro designado para o 
produto fitofarmacêutico que pretende 
importar, antes da primeira importação e 
da primeira colocação no mercado.
3. A autoridade competente do Estado 
Membro designado decidirá, num prazo de 
45 dias, se os requisitos referidos no 
presente número se encontram preenchidos 
Se a autoridade considerar que esses 
requisitos estão preenchidos, o importador 
receberá um certificado de identificação 
para o produto em questão
4. O requerente ficará dispensado de 
fornecer as informações e de apresentar os 
relatórios de testes e estudos necessários 
para uma autorização de produtos 
fitofarmacêuticos.
5. A autoridade competente que recebe o 
pedido deverá solicitar à autoridade 
competente do país de origem:
a) a composição exacta do produto para 
comprovar que é idêntico ao produto 
fitofarmacêutico autorizado no Estado 
Membro de referência, e
b) verificar que esse produto está 
autorizado nesse Estado-Membro de acordo 
com o procedimento de autorização 
previsto na Directiva 91/414/CEE ou no 
presente regulamento.
6. Os produtos objecto de importações 
paralelas não poderão ser reembalados.
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7. O certificado de identificação expirará 
quando expirar a autorização do produto 
de referência ou a autorização do produto 
importado no Estado-Membro do qual é 
exportado.  No caso de a autorização do 
produto de referência ser retirada por 
motivos que não estejam relacionados com 
a saúde ou com o meio ambiente, o 
importador poderá continuar a vender o 
produto importado durante um ano após a 
data de retirada.

Or. es

Justificação

É necessário defender o estabelecimento, a nível comunitário, de normas claras e estritas que 
regulem o comércio paralelo, a fim de se conseguir um elevado nível de harmonização, 
segurança e controlo. Com vista a garantir que o produto importado é idêntico ao produto de 
referência, não se deve autorizar a reembalagem.  Por outro lado, é a autoridade competente 
do Estado-Membro receptor quem se deve encarregar de efectuar todo o procedimento 
administrativo para comprovar que se trata de um produto idêntico e que foi previamente 
autorizado no país exportador.

Alteração apresentada por Paul Rübig

Alteração 51
Artigo 49 bis (novo) 

Artigo 49º bis
2. O importador de um produto 
fitofarmacêutico solicita um certificado de 
identidade à autoridade competente do 
Estado-Membro designado para o produto 
fitofarmacêutico que pretende importar. 
Este pedido deve ser feito antes da primeira 
importação ou da primeira comercialização 
do produto fitofarmacêutico.
2. A autoridade competente do 
Estado-Membro designado decide num 
prazo de 45 dias se as exigências referidas 
no presente número estão preenchidas. Se 
as exigências estiverem preenchidas, a 
autoridade envia ao importador o 
certificado de identidade para o produto em 
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causa.
3. O requerente só será dispensado de 
fornecer as informações e de apresentar os 
relatórios do teste e do estudo necessários 
para a autorização de um produto 
fitossanitário se comprovar: 
(a) que o produto importado é idêntico a 
um produto fitofarmacêutico autorizado no 
Estado-Membro importador (produto 
fitofarmacêutico de referência) e 
(b) que este produto foi autorizado no 
Estado-Membro exportador, em 
conformidade com o procedimento de 
autorização previsto pela Directiva 
91/414/CEE ou pelo presente regulamento, 
e 
c) que a reembalagem não prejudica nem a 
composição original do produto, nem a 
reputação da marca comercial e do seu 
proprietário.
4. O certificado de identidade expira 
quando terminar/expirar a autorização do 
produto de referência ou a autorização do 
produto importado no Estado-Membro a 
partir do qual foi exportado. Se a 
autorização não for retirada por razões de 
saúde ou de ambiente, o importador pode 
liquidar as existências do produto 
importado. O prazo de liquidação começa 
no momento da retirada da autorização e 
termina um ano depois. 
5. Os Estados-Membros não podem emitir 
certificados de identidade para produtos 
fitofarmacêuticos que contenham 
substâncias candidatas para substituição.

Or. de

Justificação

O comércio paralelo é uma forma simplificada de colocar no mercado um produto 
fitofarmacêutico, sujeito, em seguida, a um menor número de controlos. É, por isso, o método 
privilegiado para fazer entrar em circulação produtos ilegais (não avaliados e/ou de 
contrafacção). São, pois, são necessárias regras claras e rigorosas para regulamentar o 
comércio paralelo, a fim de se alcançar um nível mais elevado de harmonização, de 



AM\656768PT.doc 23/38 PE 386.430

PT

segurança e de controlo. 

Alteração apresentada por Rebecca Harms 

Alteração 52
Artigo 52, parágrafo 2

A utilização adequada inclui a observância 
das condições fixadas em conformidade 
com o artigo 30.º e especificadas na 
rotulagem, a aplicação dos princípios de
boas práticas fitofarmacêuticas bem como, 
sempre que possível, dos princípios da 
gestão integrada das pragas e de boas 
práticas ambientais.

A utilização adequada inclui, no mínimo:

i) a observância dos requisitos e das 
condições fixados em conformidade com o 
artigo 30º e especificados na rotulagem, em 
conformidade com as disposições relativas 
à rotulagem estabelecidas nos artigos 61º a 
63º e com a Directiva 1999/45/CEE;
ii) a aplicação em conformidade com os
princípios da gestão integrada das pragas, 
incluindo as boas práticas fitofarmacêuticas 
e as boas práticas ambientais, em que a 
utilização de produtos fitofarmacêuticos é 
limitada ao mínimo necessário;
iii) a conformidade com o Regulamento 
(CE) nº  396/2005;
iv) a conformidade com as disposições das 
directivas relativas à protecção dos 
trabalhadores.

Or. en

Justificação

A definição de utilização adequada deve prever os requisitos mínimos. Deve igualmente 
prever o respeito da legislação comunitária específica.
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Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 53
Artigo 56, nº 1 

1. Os relatórios dos testes e estudos 
beneficiam da protecção de dados nas 
condições estabelecidas no presente artigo. 

1. Os relatórios dos testes e estudos 
beneficiam da protecção de dados nas 
condições estabelecidas no presente artigo. 

A protecção aplica-se aos relatórios dos 
testes e estudos apresentados a um 
Estado-Membro por um requerente de uma 
autorização ao abrigo do presente 
regulamento (em seguida «primeiro 
requerente»), desde que esses relatórios dos 
testes e estudos tenham sido

A protecção aplica-se aos relatórios dos 
testes e estudos apresentados a um 
Estado-Membro por um requerente de uma 
autorização ao abrigo do presente 
regulamento (em seguida «primeiro 
requerente»), desde que esses relatórios dos 
testes e estudos tenham sido

(a) Necessários para a autorização ou para 
uma alteração à autorização, a fim de 
permitir a utilização noutra cultura; e

necessários para a autorização nas 
condições em questão ou para uma alteração 
à autorização, a fim de permitir a utilização 
noutra cultura.

(b) Certificados como conformes aos 
princípios das boas práticas de laboratório 
ou das boas práticas experimentais, em 
conformidade com as exigências em 
matéria de dados impostas aos produtos 
fitofarmacêuticos referidas na alínea c) do 
n.º 1 do artigo 8.º
Quando um relatório estiver protegido, não
pode ser utilizado pelo Estado-Membro que 
o recebeu, em benefício de outros 
requerentes de produtos fitofarmacêuticos, 
com excepção do previsto no n.º 2, no artigo
59.º ou no artigo 77.º.

Quando um relatório estiver protegido, nem 
o relatório, nem um resumo do mesmo 
podem ser utilizados pelo Estado-Membro 
que o recebeu ou por qualquer outro 
Estado-Membro, em benefício de outros 
requerentes de produtos fitofarmacêuticos, 
com excepção do previsto no n.º 2, no artigo 
59.º ou no artigo 77.º.

O período de protecção dos dados é de dez 
anos a partir da data da primeira autorização 
nesse Estado-Membro, com excepção do 
previsto n.º 2, no artigo 59.º ou no artigo 
77.º Esse período é alargado para 12 anos no 
caso dos produtos fitofarmacêuticos 
abrangidos pelo artigo 46.º

O período de protecção dos dados é de dez 
anos a partir da data da primeira autorização 
nesse Estado-Membro, com excepção do 
previsto n.º 2, no artigo 59.º ou no artigo 77.º 
Esse período é alargado para 12 anos no 
caso dos produtos fitofarmacêuticos 
abrangidos pelo artigo 46.º

Um estudo não está protegido se tiver sido 
necessário apenas para a renovação ou para 
a revisão de uma autorização.

Um estudo está protegido durante cinco 
anos após o período mencionado no quarto 
parágrafo se tiver sido necessário apenas 
para a renovação ou para a revisão de uma 
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autorização.

Or. de

Justificação

Os produtos fitofarmacêuticos têm de ser submetidos a avaliação e autorização todos os 7 ou 
10 anos, sendo para isso exigidos novos dados. O fornecimento destes dados implica um 
grande investimento por parte dos titulares da autorização. No caso de produtos 
fitofarmacêuticos de pouco uso, uma nova autorização e os respectivos custos de 
investimento podem levar a que os produtos deixem de ser vendidos se não for garantida a 
protecção suficiente dos dados necessários.  

Alteração apresentada por Pilar Ayuso 

Alteração 54
Artigo 56, nº 1, parágrafo 5

Um estudo não está protegido se tiver sido 
necessário apenas para a renovação ou 
para a revisão de uma autorização.

Um estudo apresentado para a revisão ou 
renovação de uma autorização não está 
protegido salvo se é determinado por 
exigências relacionadas com a modificação 
da legislação.

Or. es

Justificação

A proposta da Comissão constitui um avanço muito importante relativamente à situação 
vigente com vista a garantir a viabilidade das pequenas e médias empresas europeias. A 
presente alteração pretende clarificar o seu conteúdo.

Alteração apresentada por Pilar Ayuso 

Alteração 55
Artigo 56, nº 2, alínea b bis) (nova)

b bis) Caso se produza uma situação de 
monopólio.

Or. es

Justificação

O novo regulamento deveria prever disposições especiais para evitar situações de monopólio 
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no mercado dos produtos fitofarmacêuticos.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 56
Artigo 56, nº 3 

3. A protecção de dados ao abrigo do n.º 1 
só é concedida se o primeiro requerente tiver 
solicitado a protecção de dados aquando da 
apresentação do processo e tiver facultado 
ao Estado-Membro em causa, para cada 
relatório de testes ou estudos, a seguinte 
informação:

3. A protecção de dados ao abrigo do n.º 1 
só é concedida se o primeiro requerente tiver 
solicitado a protecção de dados aquando da 
apresentação do processo ou da informação 
suplementar e tiver facultado ao 
Estado-Membro em causa, para cada 
relatório de testes ou estudos, a seguinte 
informação:

(a) Justificação de que os relatórios de testes 
e estudos apresentados são necessários para 
a primeira autorização ou para a alteração à 
autorização de um produto fitofarmacêutico; 

(a) Justificação de que os relatórios de testes 
e estudos apresentados são necessários para 
a primeira autorização ou alteração ou para 
a renovação ou verificação da autorização 
de um produto fitofarmacêutico;

(b) Confirmação de que não expirou 
qualquer período de protecção de dados 
concedido ao relatório de teste ou estudo.

(b) Confirmação de que não expirou 
qualquer período de protecção de dados 
concedido ao relatório de teste ou estudo.

Or. de

Justificação

Período de protecção de dados mais moderado de cinco anos para os estudos necessários 
para a renovação da autorização ao fim de dez anos.

Alteração apresentada por Pilar Ayuso 

Alteração 57
Artigo 56, nº 3, alínea a)

a) Justificação de que os relatórios de testes 
e estudos apresentados são necessários para 
a primeira autorização ou para a alteração à 
autorização de um produto fitofarmacêutico;

a) Justificação de que os relatórios de testes 
e estudos apresentados são necessários para 
a primeira autorização ou para a alteração à 
autorização de um produto fitofarmacêutico, 
ou em consequência de modificações na 
legislação;

Or. es



AM\656768PT.doc 27/38 PE 386.430

PT

Justificação

A proposta da Comissão Europeia constitui um avanço muito importante relativamente à 
situação vigente com vista a garantir a viabilidade das pequenas e médias empresas 
europeias. A presente alteração pretende clarificar o seu conteúdo.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 58
Artigo 56, nº 3 bis (novo)

3 bis. Em cada uma das zonas definidas no 
anexo I, os Estados-Membros que 
autorizam produtos fitofarmacêuticos de 
acordo com o n.º 2 do artigo 35.º ou por 
reconhecimento mútuo nos termos do 
artigo 40.º devem proteger os dados 
necessários para a autorização no 
Estado-Membro que examina o pedido, de 
acordo com o disposto nos n.ºs 1, 2 e 3 
deste artigo. A protecção tem início na data 
de autorização em cada Estado-Membro.

Or. de

Justificação

O sistema de autorização por zonas deve garantir a protecção de dados em todos os 
Estados-Membros.

Alteração apresentada por Pilar Ayuso 

Alteração 59
Artigo 56, nº 3 bis (novo)

3 bis. No caso de o Estado-Membro 
considerar que se pode criar uma situação 
de monopólio, se o potencial requerente e 
o(s) titular(es) das autorizações pertinentes 
de produtos fitofarmacêuticos que contêm a 
mesma substância activa, o mesmo agente 
de protecção ou agente sinérgico não 
puderem chegar a um acordo relativamente 
à partilha dos relatórios de testes e estudos 
que envolvem vertebrados, o potencial 
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requerente informa a autoridade 
competente do Estado-Membro. Contudo, 
as duas partes acordam quanto aos 
tribunais competentes, para efeitos do 
segundo parágrafo.

Or. es

Justificação

O novo regulamento deveria prever disposições especiais para evitar situações de monopólio 
no mercado dos produtos fitofarmacêuticos.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 60
Artigo 56, nº 3 ter (novo)

3 ter. O período de protecção referido no 
n.º 1 será prolongado, nos casos de 
autorização de utilizações menores,
(a) por um ano, se o primeiro requerente 
registar três utilizações menores no prazo 
de sete anos após a primeira autorização, 
ou 
(b) por três anos, se o primeiro requerente 
registar seis utilizações menores no prazo 
de sete anos após a primeira autorização, 
ou 
(c) por cinco anos, se o primeiro requerente 
registar nove ou mais utilizações menores 
no prazo de sete anos após a primeira 
autorização.
A protecção de dados nos termos do n.º 1 
também se aplica a entidades terceiras que 
apresentem relatórios de testes e estudos 
para fins de autorização de utilizações 
menores.

Or. de

Justificação

Relativamente às áreas de utilização de produtos fitofarmacêuticos de carácter menor ou de 
importância económica reduzida, para as quais não existem métodos de controlo suficientes 
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ou em que os produtos fitofarmacêuticos autorizados não garantem uma solução eficaz para 
o problema, é necessário criar incentivos financeiros para os requerentes, fomentando o seu 
empenhamento nas indicações de lacunas. Sobretudo no domínio da agricultura biológica e 
da fruticultura existem lacunas que importa colmatar para garantir a subsistência destes 
utilizadores.

Alteração apresentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Alteração 61
Artigo 62, nº 1, parágrafo 1

1. A rotulagem de produtos 
fitofarmacêuticos é conforme às exigências 
fixadas no regulamento adoptado em 
conformidade com o procedimento referido 
no n.º 2 do artigo 76.º

1. Os Estados-Membros estabelecem as 
disposições relativas ao conteúdo das 
instruções de utilização indicadas nos 
rótulos dos produtos fitofarmacêuticos e
asseguram assim que estas são conformes
às exigências fixadas no regulamento 
adoptado em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 76.º

Or. pl

Alteração apresentada por Rebecca Harms 

Alteração 62
Artigo 65, parágrafo 1

Os Estados-Membros realizam controlos 
oficiais, a fim de fazer cumprir o presente 
regulamento. Finalizam e transmitem à 
Comissão um relatório sobre o âmbito e os 
resultados destes controlos no prazo de seis 
meses a contar do final do ano a que se 
refere o relatório.

Os Estados-Membros realizam controlos 
oficiais, a fim de fazer cumprir o presente 
regulamento. Estes incluem os controlos 
efectuados nas explorações agrícolas, a fim 
de verificar a conformidade com as 
restrições de utilização. Os Estados-
Membros finalizam e transmitem à 
Comissão um relatório sobre o âmbito e os 
resultados destes controlos no prazo de seis 
meses a contar do final do ano a que se 
refere o relatório.

Or. en
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Alteração apresentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Alteração 63
Artigo 74

A Comissão, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do 
artigo 76.º, pode adoptar ou alterar 
documentos técnicos ou outros documentos 
de orientação para efeitos de aplicação do 
presente regulamento. A Comissão pode 
solicitar à Autoridade que prepare esses 
documentos de orientação ou que para eles 
contribua. 

A Comissão, um Estado-Membro ou um 
Estado-Membro de uma zona em 
conformidade com o procedimento referido 
no n.º 2 do artigo 76.º, pode adoptar ou 
alterar documentos técnicos ou outros 
documentos de orientação para efeitos de 
aplicação do presente regulamento. A 
Comissão pode solicitar à Autoridade que 
prepare esses documentos de orientação ou 
que para eles contribua. 

Or. pl

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 64
Anexo II, ponto 3.6

3.6. Impacto na saúde humana 3.6. Impacto na saúde humana
3.6.1. Quando pertinente, são estabelecidos 
uma DDA, um NAEO e uma DAR. Ao 
estabelecer estes valores, é garantida uma 
margem de segurança suficiente, tendo em 
conta o tipo e a gravidade dos efeitos, e a 
vulnerabilidade de grupos da população 
específicos.

3.6.1. Quando pertinente, são estabelecidos 
uma DDA, um NAEO e uma DAR. Ao 
estabelecer estes valores, é garantida uma 
margem de segurança suficiente, tendo em 
conta o tipo e a gravidade dos efeitos, e a 
vulnerabilidade de grupos da população 
específicos.

3.6.2. Uma substância activa só é aprovada 
se, com base numa avaliação dos testes 
sobre genotoxicidade de nível mais elevado, 
realizada em conformidade com as 
exigências em matéria de dados impostas às 
substâncias activas e aos produtos 
fitofarmacêuticos, e noutros dados e 
informação disponíveis, não estiver 
classificada, em conformidade com o 
disposto na Directiva 67/548/CEE, como 
mutagénica (categoria 1 ou 2), excepto se a 
exposição de seres humanos à referida 
substância activa num produto 
fitofarmacêutico, nas condições realistas de 

3.6.2. Uma substância activa só é aprovada 
se uma avaliação realizada em 
conformidade com os princípios uniformes 
demonstrar que, nas condições de 
utilização recomendadas, é assegurado um 
nível aceitável de protecção dos 
utilizadores, trabalhadores, outras pessoas 
presentes nas proximidades e consumidores 
em, pelo menos, uma utilização 
representativa de, pelo menos, um produto 
fitofarmacêutico.
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utilização propostas, for negligenciável.
3.6.3. Uma substância activa só é 
aprovada se, com base numa avaliação dos 
testes sobre efeitos cancerígenos, realizada 
em conformidade com as exigências em 
matéria de dados impostas às substâncias 
activas e aos produtos fitofarmacêuticos, e 
noutros dados e informação disponíveis, 
não estiver e não tiver de ser classificada, 
em conformidade com o disposto na 
Directiva 67/548/CEE, como cancerígena 
(categoria 1 ou 2), excepto se a exposição 
de seres humanos à referida substância 
activa num produto fitofarmacêutico, nas 
condições realistas de utilização propostas, 
for negligenciável. 
3.6.4. Uma substância activa só é 
aprovada se, com base numa avaliação dos 
testes sobre toxicidade reprodutiva, 
realizada em conformidade com as 
exigências em matéria de dados impostas às 
substâncias activas e aos produtos 
fitofarmacêuticos, e noutros dados e 
informação disponíveis, não estiver e não 
tiver de ser classificada, em conformidade 
com o disposto na Directiva 67/548/CEE, 
como tóxica para a reprodução (categoria 1 
ou 2), excepto se a exposição de seres 
humanos à referida substância activa num 
produto fitofarmacêutico, nas condições 
realistas de utilização propostas, for 
negligenciável. 
3.6.5. Uma substância activa só é 
aprovada se não se considerar, com base na 
avaliação da Comunidade ou em 
orientações para a realização de testes 
acordadas internacionalmente, que possui 
propriedades desreguladoras do sistema 
endócrino que possam ser 
toxicologicamente significativas para os 
seres humanos, excepto se a exposição de 
seres humanos à referida substância activa 
num produto fitofarmacêutico, nas 
condições realistas de utilização propostas, 
for negligenciável.
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Or. de

Justificação

De acordo com o artigo 4.º, os Estados-Membros devem elaborar planos de acção para 
reduzir os riscos e a dependência dos pesticidas. Neles se incluem também medidas e 
calendários para reduzir os riscos, o que deveria ser contemplado neste número. Avaliar a 
eficácia dos produtos fitofarmacêuticos só com base nas suas propriedades e componentes, 
sem levar em devida conta as condições reais de utilização e exposição, não permite uma 
avaliação total dos riscos.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 65
Anexo II, ponto 3.7.2

3.7.2. Uma substância activa só é aprovada 
se não for considerada como uma 
substância persistente, bioacumulativa e 
tóxica (PBT).

Suprimido

Uma substância que cumpra todos os três 
critérios constantes das secções infra é uma 
substância PBT.
3.7.2.1. Persistência
Uma substância activa cumpre os três 
critérios para ser considerada persistente 
se: 
– a sua meia-vida na água do mar exceder 
60 dias, ou

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

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

– a sua meia-vida em sedimentos de água 
doce ou de estuários exceder 120 dias, ou

– a sua meia-vida no solo exceder 120 dias.
A avaliação da persistência no ambiente 
baseia-se nos dados disponíveis sobre a 
meia-vida, recolhidos em condições 
adequadas, descritas pelo requerente.
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3.7.2.2. Bioacumulação 

Uma substância activa cumpre os critérios 
para ser considerada bioacumulativa se o 
factor de bioconcentração (FBC) exceder 
2000. A avaliação da bioacumulação deve 
basear-se em dados de bioconcentração 
determinados em espécies aquáticas. 
Podem utilizar-se dados respeitantes a 
espécies de água doce ou a espécies 
marinhas. 
3.7.2.3. Toxicidade
Uma substância activa cumpre os critérios 
para ser considerada tóxica se:
– a sua concentração sem efeitos 
observados a longo prazo (NOEC) em 
organismos marinhos ou de água doce for 
inferior a 0,01 mg/l, ou
– a substância é classificada como 
cancerígena (categoria 1 ou 2), mutagénica 
(categoria 1 ou 2) ou tóxica para a 
reprodução (categoria 1, 2 ou 3), ou
– não existe qualquer outra prova de 
toxicidade crónica, tal como expressa nas 
classificações: T, R48 ou Xn, R48 em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE.

Or. de

Justificação

Veja-se a alteração ao ponto 3.6.2 do Anexo II. 

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 66
Anexo II, ponto 3.7.3

3.7.3. Uma substância activa não será 
considerada conforme ao artigo 4.º se for 
muito persistente, muito bioacumulativa 
(mPmB).

Suprimido

Uma substância que cumpra ambos os 
critérios referidos nas secções infra é uma 
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substância mPmB.
3.7.3.1. Persistência
Uma substância activa cumpre os critérios 
para ser considerada muito persistente se:
– a sua meia-vida na água do mar, água 
doce ou água de estuários exceder 60 dias, 
ou
– a sua meia-vida em sedimentos de água 
do mar, água doce ou água de estuários 
exceder 180 dias, ou
– a sua meia-vida no solo exceder 180 dias.
3.7.3.2. Bioacumulação
Uma substância activa cumpre os critérios 
para ser considerada muito bioacumulativa 
se o factor de bioconcentração exceder 
5000.

Or. de

Justificação

Veja-se a alteração ao ponto 3.6.2 do Anexo II.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 67
Anexo II, ponto 3.8.2.

3.8.2. Uma substância activa só é 
considerada conforme ao artigo 4.º se, com 
base na avaliação da Comunidade ou em 
orientações para a realização de testes 
acordadas internacionalmente, não se 
considerar que possui propriedades 
desreguladoras do sistema endócrino que 
possam ser toxicologicamente significativas 
para os organismos não visados, excepto se 
a exposição dos organismos não visados à 
referida substância activa num produto 
fitofarmacêutico, nas condições realistas de 
utilização propostas, for negligenciável.

Suprimido

Or. de
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Justificação

Não existe nenhuma base científica que justifique uma diferenciação dos efeitos 
desreguladores do sistema endócrino dos outros efeitos toxicológicos. Os efeitos tóxicos 
resultantes da desregulação do sistema endócrino já estão cobertos pelos níveis máximos de 
exposição considerados seguros para os seres humanos e o ambiente. A desregulação do 
sistema endócrino não pode ser um critério indiscriminado para rejeitar substâncias activas.

Alteração apresentada por Andres Tarand  

Alteração 68
Anexo II, ponto 3.9, parágrafo 1 bis (novo)

Uma substância activa não é aprovada se 
fizer parte das substâncias perigosas 
prioritárias em conformidade com a 
legislação comunitária ou um tratado 
internacional ratificado pela União 
Europeia. A aprovação das substâncias 
activas já aprovadas será reapreciada no 
prazo de um ano a contar da adopção da 
legislação em questão ou da ratificação do 
tratado.

Or. en

Justificação

A proposta directiva derivada da Directiva-Quadro “Água” (COM(2006) 397, 2006/0129 
(COD)) refere-se às revisões da Directiva 91/414 quando trata das medidas destinadas a 
reduzir a contaminação da água pelos pesticidas. A presente alteração impede a autorização 
de quaisquer substâncias activas que causam problemas de gestão da água.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 69
Anexo II, ponto 4

4. Critérios de aprovação dos candidatos 
para substituição

4. Critérios de aprovação dos candidatos 
para substituição

Uma substância activa só é aprovada como 
candidata para substituição em 
conformidade com o artigo 24.º se:

Uma substância activa só é aprovada como 
candidata para substituição em 
conformidade com o artigo 24.º se:

- a sua DDA, a sua DAR e o seu NAEO - com base numa avaliação dos testes sobre 
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forem significativamente inferiores aos da 
maioria das substâncias activas aprovadas;

genotoxicidade de nível mais elevado,
realizada em conformidade com as 
exigências em matéria de dados impostas às 
substâncias activas e aos produtos 
fitofarmacêuticos, e noutros dados e 
informação disponíveis, estiver 
classificada, em conformidade com o 
disposto na Directiva 67/548/CEE, como 
mutagénica (categoria 1 ou 2), excepto se a 
exposição de seres humanos à referida 
substância activa num produto 
fitofarmacêutico, nas condições realistas de 
utilização propostas, for negligenciável, ou

- cumprir dois dos critérios para ser 
considerada como uma substância PBT;

- com base numa avaliação dos testes sobre 
efeitos cancerígenos, realizada em 
conformidade com as exigências em 
matéria de dados impostas às substâncias 
activas e aos produtos fitofarmacêuticos, e 
noutros dados e informação disponíveis, 
estiver ou tiver de ser classificada, em 
conformidade com o disposto na Directiva 
67/548/CEE, como cancerígena (categoria 
1 ou 2), excepto se a exposição de seres 
humanos à referida substância activa num 
produto fitofarmacêutico, nas condições 
realistas de utilização propostas, for 
negligenciável, ou

- existirem motivos para preocupação 
associados à natureza dos efeitos críticos 
que, em combinação com os padrões de 
utilização/exposição, conduzam a situações 
de utilização que possam causar 
preocupação, mesmo que se adoptem 
medidas de gestão dos riscos muito 
rigorosas (como equipamentos de protecção 
individual muito completos ou zonas 
tampão muito vastas);

- com base numa avaliação dos testes sobre 
toxicidade reprodutiva, realizada em 
conformidade com as exigências em 
matéria de dados impostas às substâncias 
activas e aos produtos fitofarmacêuticos, e 
noutros dados e informação disponíveis, 
estiver ou tiver de ser classificada, em 
conformidade com o disposto na Directiva 
67/548/CEE, como tóxica para a 
reprodução (categoria 1 ou 2), excepto se a 
exposição de seres humanos à referida 
substância activa num produto 
fitofarmacêutico, nas condições realistas de 
utilização propostas, for negligenciável, ou

- contiver uma proporção significativa de 
isómeros não activos.

- não for considerada como uma substância 
persistente, bioacumulativa e tóxica (PBT).
Uma substância que cumpra todos os três 
critérios constantes das secções infra é uma 
substância PBT. 
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(a) Persistência
Uma substância activa cumpre os critérios 
para ser considerada persistente se:
– a sua meia-vida na água do mar exceder 
60 dias, ou
– a sua meia-vida na água doce ou de 
estuários exceder 40 dias, ou
– a sua meia-vida em sedimentos marinhos 
exceder 180 dias, ou
– a sua meia-vida em sedimentos de água 
doce ou de estuários exceder 120 dias, ou
– a sua meia-vida no solo exceder 120 dias.
A avaliação da persistência no ambiente 
baseia-se nos dados disponíveis sobre a 
meia-vida, recolhidos em condições 
adequadas, descritas pelo requerente.
(b) Bioacumulação

Uma substância activa cumpre os critérios 
para ser considerada bioacumulativa se o 
factor de bioconcentração (FBC) exceder 
2000. 
A avaliação da bioacumulação deve 
basear-se em dados de bioconcentração 
determinados em espécies aquáticas. 
Podem utilizar-se dados respeitantes a 
espécies de água doce ou a espécies 
marinhas.
(c) Toxicidade
Uma substância activa cumpre os critérios 
para ser considerada tóxica se:
– a sua concentração sem efeitos 
observados a longo prazo (NOEC) em 
organismos marinhos ou de água doce for 
superior a 0,01 mg/l, ou
– a substância for classificada como 
cancerígena (categoria 1 ou 2), mutagénica 
(categoria 1 ou 2) ou tóxica para a 
reprodução (categoria 1, 2 ou 3), ou
– se existir qualquer outra prova de 
toxicidade crónica, tal como expressa nas 
classificações: T, R48 ou Xn, R48 em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE.
- se for muito persistente, muito 
bioacumulativa (mPmB).
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Uma substância que cumpra ambos os 
critérios referidos nas secções infra é uma 
substância mPmB.
(a) Persistência

Uma substância activa cumpre os critérios 
para ser considerada muito persistente se:

– a sua meia-vida na água do mar, água 
doce ou água de estuários exceder 60 dias, 
ou
– a sua meia-vida em sedimentos de água 
do mar, água doce ou água de estuários 
exceder 180 dias, ou
– a sua meia-vida no solo exceder 180 dias.

(b) Bioacumulação

Uma substância activa cumpre os critérios 
para ser considerada muito bioacumulativa 
se o factor de bioconcentração exceder 
5000.

Or. de

Justificação

Texto transferido dos pontos 3.6 e 3.7 do anexo II.
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