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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Os produtos fitofarmacêuticos são indispensáveis para a agricultura e o aprovisionamento 
alimentar. Simultaneamente, a utilização de produtos fitofarmacêuticos constitui uma ameaça 
para o ambiente e a saúde humana. Por isso, em 1991 foi elaborada uma extensa legislação, da 
qual resultou o exame de todo o conjunto de produtos existentes na UE. Isto resultou numa 
forte redução do número de substâncias existentes no mercado: das 969 substâncias que foram 
investigadas a fundo, actualmente apenas 77 são autorizadas no mercado e ainda não foi 
tomada uma decisão relativamente a 420. Não obstante, os produtos fitofarmacêuticos 
continuam a representar um problema ambiental. As substâncias são, quase por definição, 
entre prejudiciais e bastante prejudiciais para o ambiente e isto pode causar problemas, por 
exemplo, no caso da aspersão de plantas.

A indústria comercializa anualmente cerca de 5 novas substâncias activas. Com base nestas 
substâncias podem ser produzidos diversos produtos fitofarmacêuticos. A investigação a este 
respeito é complicada e dispendiosa. Os custos por substância activa ascendem, segundo a 
indústria, a cerca de € 200 milhões. Também devido à elevada intensidade da investigação 
verificou-se uma forte concentração de mercado, tanto a nível mundial como europeu. Em 
relação com os custos elevados de cada produto fitofarmacêutico novo, foram desenvolvidos 
produtos fitofarmacêuticos essencialmente para as culturas de grande dimensão, 
principalmente para as chamadas Cinco Grandes: arroz, cereais, milho, soja e algodão. Os 
produtos destinados às culturas de pequena dimensão - como batatas, tomates e alho francês -
são frequentemente derivados das substâncias activas dos produtos destinados às Cinco 
Grandes.

Em relação à situação existente, a Comissão propõe uma série de mudanças importantes:

§ A aprovação das substâncias é mais centralizada e efectuada a nível europeu, sendo
atribuído um papel importante à Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, ao 
passo que a Comissão fica mais directamente encarregada da vigilância.

§ No interior de três zonas de Estados-Membros (Norte, Centro e Sul), a autorização de 
produtos fitofarmacêuticos é efectuada através de reconhecimento mútuo - desde que o 
produto não contenha substâncias que tenham de ser substituídas.

§ São introduzidos estímulos ao desenvolvimento de produtos mais duradouros: às 
substâncias com um perfil de risco baixo é atribuído um período de protecção de dados 
mais longo, bem como um primeiro período de autorização mais longo.

§ É criada uma regulamentação para as culturas de pequena dimensão: os Estados-Membros
podem autorizar mais facilmente para outras culturas um produto fitofarmacêutico que 
seja utilizado numa cultura de grande dimensão, se se comprovar que isto é eficaz.

§ Para impedir a repetição de estudos em animais, os resultados de testes obtidos através da 
investigação em animais vertebrados têm obrigatoriamente de ser partilhados.

§ Processos de aprovação e autorização mais curtos: enquanto que ao abrigo da 
regulamentação antiga a aprovação e a autorização duram 5 anos, no mínimo, prevê-se 
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agora um período de 25 meses.

A relatora tem uma opinião positiva da proposta da Comissão. A proposta contém 
melhoramentos consideráveis relativamente à situação actual. Não obstante, a relatora deseja 
adicionar uma série de melhoramentos:

§ Em primeiro lugar, é necessário determinar critérios mais claros e objectivos com vista a
definir quais as substâncias que podem invocar um perfil de risco baixo. Para estimular o 
desenvolvimento de produtos fitofarmacêuticos duradouros, os produtos fitofarmacêuticos 
que contenham substâncias com um perfil de risco baixo podem solicitar um período de 
protecção de dados mais longo e, consequentemente, um prazo de rentabilização mais 
longo. Também é introduzida uma nova categoria de "risco reduzido".

§ Em segundo lugar, é necessário estimular o desenvolvimento de produtos destinados às 
culturas de pequena dimensão. Para esse fim, a relatora prevê três alterações. O processo 
de autorização pode ser efectuado gratuitamente, o requerente pode contar com um 
prolongamento do período de protecção de dados e é criado um fundo europeu de 
estímulo das aplicações menores.

§ Um terceiro ponto, controverso, é o reconhecimento mútuo. Naturalmente, o 
reconhecimento mútuo enquadra-se num sistema no qual as substâncias são aprovadas a 
nível europeu. Contudo, pode não ser desejável retirar aos Estados-Membros a última 
palavra sobre a autorização no seu território, dado que a situação natural (solo, água, 
clima) também pode variar consideravelmente dentro de uma zona.

§ Em quarto lugar, a relatora pretende ajudar ainda mais a reduzir a utilização de estudos em 
animais no desenvolvimento de novos produtos fitofarmacêuticos.

§ Finalmente, a relatora deu atenção à posição da indústria e, mais particularmente, dos 
requerentes. Os períodos de aprovação e autorização mais curtos constituem uma grande 
vitória para a indústria. Porém, no caso dos componentes é possível acelerar um pouco o 
período de aprovação e reforçar ainda mais a posição dos requerentes.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 8 bis (novo)

  
1 Ainda não publicado em JO.
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(8 bis) A fim de evitar os estudos em 
animais, para a aplicação do presente 
regulamento apenas serão efectuados, em 
última instância, estudos em animais 
vertebrados. Os resultados de testes 
existentes de estudos em animais 
vertebrados têm obrigatoriamente de ser 
incluídos no processo de desenvolvimento 
de novos produtos fitofarmacêuticos. Em 
conformidade com a Directiva 86/609/CEE 
do Conselho, de 24 de Novembro de 1986,
relativa à aproximação das disposições 
legislativas, regulamentares, e 
administrativas dos Estados-Membros
respeitantes à protecção dos animais 
utilizados para fins experimentais e outros 
fins científicos, é também obrigatório 
substituir, limitar ou refinar os estudos em 
animais vertebrados. A execução deste 
regulamento tem, sempre que possível, de 
se basear na utilização de métodos de teste 
alternativos adequados. O mais tardar, no 
prazo de 7 anos após a entrada em vigor do 
presente Regulamento, a Comissão tem de 
efectuar uma revisão das normas relativas 
à protecção de dados e dos resultados de 
testes dos estudos em animais vertebrados 
e, se necessário, adaptar estas normas.

Justificação

É imperativo agravar as medidas destinadas a impedir a repetição de estudos em animais.

Alteração 2
Considerando 15 bis (novo)

(15 bis) Para estimular o desenvolvimento 
de produtos fitofarmacêuticos duradouros, 
é imperativo introduzir estímulos para a 
comercialização de produtos com um perfil 
de risco baixo ou um perfil mais baixo do 
que o de produtos já existentes no mercado. 
É imperativo determinar critérios mais 
claros e objectivos com vista a determinar 
quais os produtos que podem invocar tal 
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condição.

Justificação

Na proposta são introduzidos estímulos para a utilização de produtos com um perfil de risco
baixo. Porém, falta a definição das substâncias que podem ser elegíveis para tal. O artigo 22º 
usa uma definição bastante ampla que é passível de várias interpretações. Porém, as 
empresas precisam de clareza e certeza jurídica, certamente tendo em conta os investimentos 
em investigação bastante dispendiosos que o desenvolvimento de novas substâncias implica.

Alteração 3
Considerando 25

(25) Em certos casos de utilização o 
interesse económico da indústria é 
demasiado limitado para apresentar um 
pedido de autorização. Convém fixar regras 
específicas para os produtos com pouca 
utilização, de forma a garantir que a 
indisponibilidade dos produtos 
fitofarmacêuticos não põe em causa a 
diversificação da agricultura e da 
horticultura.

(25) Em certos casos de utilização o 
interesse económico da indústria é 
demasiado limitado para apresentar um 
pedido de autorização. Convém fixar regras 
e estímulos específicos para os produtos 
com pouca utilização, de forma a garantir 
que a indisponibilidade dos produtos 
fitofarmacêuticos não põe em causa a 
diversificação da agricultura e da 
horticultura.

Justificação

É imperativo estimular ainda mais o desenvolvimento de produtos para culturas de pequena 
dimensão através da possibilidade de efectuar gratuitamente o processo de autorização e 
concedendo ao requerente um período de protecção de dados mais longo.

Alteração 4
Artigo 1, parágrafo 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, à sua 
colocação no mercado, ao estímulo do 
desenvolvimento de produtos com efeitos 
menos prejudiciais para o ambiente,
utilização e controlo na Comunidade. O 
presente Regulamento pretende também 
estimular o desenvolvimento de produtos 
destinados a utilizações menores.
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Justificação

O estímulo de produtos fitofarmacêuticos mais duradouros é um objectivo bastante 
importante e é imperativo que ele faça parte da proposta de regulamento.

Alteração 5
Artigo 11, nº 1

1. No prazo de 12 meses após a data de 
notificação prevista no primeiro parágrafo 
do nº 3 do artigo 9º, 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 4º.

1. No prazo de 10 meses após a data de 
notificação prevista no primeiro parágrafo 
do nº 3 do artigo 9º, 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 4º.

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
razoável para a sua apresentação pelo 
requerente. Nesse caso, o prazo de 10 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.

O Estado Membro pode consultar a 
Autoridade.

Justificação

É importante acelerar o acesso ao mercado de produtos novos e inovadores. A relatora e os 
EstadosMembros já puderam iniciar a avaliação das informações disponíveis antes da data 
de notificação prevista no nº 3 do artigo 9º. Por isso, um prazo de dez meses parece razoável 
e conveniente.

Alteração 6
Artigo 22, nº 1

1. Em derrogação ao artigo 5º, uma 
substância activa que cumpre os critérios 
constantes do artigo 4º 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 

1. Em derrogação ao artigo 5º, uma 
substância activa que cumpre os critérios 
constantes do artigo 4º 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 
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ambiente, como prevê o nº 1 do artigo 46º. ambiente. 

A presente derrogação não será aplicável a 
nenhuma substância activa classificada, de 
acordo com a Directiva 67/548/CEE, como:
- cancerígena,
- mutagénica,
- tóxica para a reprodução,
- sensibilizante,
- ou biocumulável e que se degrada com 
facilidade.
O mais tardar em ...*, a Comissão 
efectuará uma revisão e, se necessário, 
determinará os critérios para tratar uma 
substância activa como substância de baixo 
risco e, se adequado, apresentará 
propostas.
_____________
* Um ano após a entrada em vigor da presente 
Directiva.

Justificação

Para fixar critérios mais claros e objectivos, é necessário determinar quais as substâncias 
que podem invocar um perfil de risco baixo. Na proposta falta a definição a este respeito. 
Para estimular a investigação sobre substâncias e produtos mais duradouros, é importante 
proporcionar às empresas clareza e certeza jurídica sobre aquilo que se entende exactamente 
por perfil de risco baixo. Os critérios aqui mencionados foram retirados da Directiva 
98/8/CE relativa aos produtos biocidas.

Alteração 7
Artigo 36, nº 1, parágrafo 2

Se o Estado-Membro necessitar de 
informações adicionais, deve conceder um 
prazo ao requerente para a sua apresentação. 
Nesse caso, o prazo de doze meses será 
alargado em função do prazo adicional 
concedido.

Se o Estado-Membro necessitar de 
informações adicionais, deve conceder um 
prazo ao requerente para a sua apresentação. 
Nesse caso, o prazo de doze meses será 
alargado em função do prazo adicional 
concedido. Este baseia-se no tempo de que 
o requerente necessita para apresentar as 
informações adicionais.
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Justificação

Os requerentes têm de obter tempo suficiente para apresentar as informações adicionais.

Alteração 8
Artigo 40, nº 1

1. O Estado-Membro ao qual é apresentado 
um pedido, nos termos do artigo 39º, deve 
autorizar o produto fitofarmacêutico em 
análise nas mesmas condições que o 
Estado-Membro de referência, incluindo a 
sua classificação para efeitos da Directiva 
1999/45/CE.

1. O Estado-Membro ao qual é apresentado 
um pedido, nos termos do artigo 39º, deve 
autorizar o produto fitofarmacêutico em 
análise nas mesmas condições que o 
Estado-Membro de referência, incluindo a 
sua classificação para efeitos da Directiva 
1999/45/CE, a menos que o 
Estado-Membro possa demonstrar que a 
utilização de um produto fitofarmacêutico 
possui um efeito diferente sobre o ambiente 
do seu território em comparação com o 
Estado-Membro de referência.

Justificação

É imperativo que os EstadosMembros tenham a última palavra quanto à autorização de 
produtos fitofarmacêuticos, dado que a situação natural (solo, água, clima) pode variar 
consideravelmente também dentro de uma zona entre os EstadosMembros. Porém, uma 
recusa de reconhecimento mútuo só pode ocorrer por motivos ambientais.

Alteração 9
Artigo 46 bis (novo)

Artigo 46º bis
Comercialização e utilização de produtos 

fitofarmacêuticos de risco reduzido
1. Em derrogação do artigo 29º, um 
produto fitofarmacêutico será autorizado 
como produto fitofarmacêutico de risco 
reduzido se preencher as condições 
seguintes:
a) pelo menos uma das substâncias activas 
que contém for uma das substâncias 
mencionadas no artigo 22º ("substâncias 
activas de baixo risco");
b) todas as substâncias activas, agentes de 
protecção e agentes sinérgicos de baixo
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risco que contém forem aprovadas em 
conformidade com o capítulo II;
c) à luz do conhecimento científico ou 
técnico, possuir consideravelmente menos 
riscos para a saúde humana e animal ou 
para o ambiente do que um produto 
fitofarmacêutico comparável já autorizado;
d) for suficientemente eficaz;
e) cumprir o disposto no nº 1, alíneas b), c), 
e), f), g) e h), do artigo 29º.
2. O requerente de um pedido de produto 
fitofarmacêutico de risco reduzido tem de 
comprovar que as exigências do nº 1 são 
cumpridas e fará acompanhar o pedido de 
um processo completo e de um resumo do 
processo para cada ponto dos dados 
exigidos relativamente à substância activa e 
ao produto fitofarmacêutico.
3. O Estado-Membro decide, no prazo de 
120 dias, se aprova um pedido de 
autorização de um produto 
fitofarmacêutico de risco reduzido.
Este prazo será de 90 dias se um outro 
Estado-Membro da mesma zona já tiver
autorizado o mesmo produto 
fitofarmacêutico de risco reduzido.
Se o Estado-Membro necessitar de 
informações adicionais, deve conceder um 
prazo ao requerente para a sua 
apresentação. Nesse caso, o prazo de 120 
dias será alargado em função do prazo 
adicional concedido.
4. Excepto se houver indicação em 
contrário, são aplicáveis todas as 
disposições do presente regulamento 
relacionadas com as autorizações.

Justificação

Para estimular o desenvolvimento de produtos fitofarmacêuticos mais duradouros, é 
introduzida uma nova categoria de produtos fitofarmacêuticos de risco reduzido, os quais 
possuem menores riscos do que produtos actualmente no mercado e contêm, pelo menos, uma 
substância activa de baixo risco. Esta categoria de produtos fitofarmacêuticos obtém 
determinadas vantagens, como uma protecção de dados mais longa e isenção de encargos.



PA\646062PT.doc 11/15 PE 382.540v01-00

PT

Alteração 10
Artigo 49, nº 6 bis (novo)

6 bis. No prazo de um ano após a entrada 
em vigor do presente Regulamento, a 
Comissão apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho uma proposta de 
criação de um fundo europeu de estímulo 
das aplicações menores. Este fundo poderá 
ser financiado com as receitas dos encargos 
cobrados aos pesticidas. Este fundo 
também poderá financiar, entre outros, 
testes de resíduos complementares relativos 
às aplicações menores.

Justificação

É importante que continuem a existir produtos fitofarmacêuticos suficientes para aplicações 
menores. Neste contexto, um fundo europeu de estímulo poderá desempenhar um papel 
importante.

Alteração 11
Artigo 56, nº 1, parágrafo 4

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

O período de protecção dos dados é de dez 
anos a partir da data da primeira autorização 
nesse Estado-Membro, com excepção do 
previsto nº 2, no artigo 59º ou no artigo 77º.
Esse período é alargado para 15 anos no 
caso dos produtos fitofarmacêuticos 
abrangidos pelo artigo 46º e para 12 anos 
no caso dos abrangidos pelo artigo 46º bis.

Justificação

Para estimular a investigação sobre substâncias e produtos mais duradouros, é importante 
prolongar a protecção de dados e, com isto, o prazo de rentabilização do investimento para 
produtos com um perfil de risco baixo ou reduzido.

Alteração 12
Artigo 56, nº 1 bis (novo)
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1 bis. O período de protecção de dados do 
produto em questão será alargado quando 
o primeiro requerente apresentar um 
pedido de autorização de produtos 
fitofarmacêuticos derivados para 
utilizações menores, tal como descrito no
nº 1 do artigo 49º. O período de protecção 
de dados será alargado em 3 meses por 
cada produto de utilização menor. O 
período de protecção de dados pode ser 
alargado, no máximo, por 3 anos.

Justificação

Para estimular a investigação sobre produtos fitofarmacêuticos derivados para culturas de 
pequena dimensão, é importante prolongar a protecção de dados e, com isto, o prazo de
rentabilização do investimento.

Alteração 13
Artigo 58, nº 3

3. O potencial requerente de uma 
autorização e o(s) titular(es) de autorizações 
pertinentes tomam todas as medidas 
razoáveis para chegar a um acordo 
relativamente à partilha de quaisquer 
relatórios de testes e estudos protegidos ao 
abrigo do artigo 56º, de que o requerente 
necessite para a autorização de um produto 
fitofarmacêutico.

3. O potencial requerente de uma 
autorização e o(s) titular(es) de autorizações 
pertinentes tomam todas as medidas 
razoáveis para chegar a um acordo 
relativamente à partilha de quaisquer 
relatórios de testes e estudos protegidos ao 
abrigo do artigo 56º, de que o requerente 
necessite para a autorização de um produto 
fitofarmacêutico. Esse acordo pode ser 
substituído pela apresentação da questão a 
um painel de arbitragem e a aceitação da 
decisão de arbitragem. Num esforço para 
assegurar que os custos de repartição na 
informação serão determinados de um 
modo justo, transparente e não 
discriminatório, a Comissão pode, em 
conformidade com o procedimento descrito 
no nº 3 do artigo 76º, adoptar orientações 
em matéria de repartição de custos 
baseadas nestes princípios.

Justificação

A fim de minimizar a duplicação de estudos desnecessária, é necessário criar mecanismos de 
arbitragem e de repartição dos custos que possam ajudar os requerentes e os titulares de 
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autorizações a chegarem a um acordo. Estas disposições também foram introduzidas na 
Directiva REACH.

Alteração 14
Artigo 59, nº 3 bis (novo)

3 bis. No prazo de ...*, a Comissão 
efectuará uma avaliação das disposições do 
presente regulamento relativas à protecção 
de dados relativos aos testes e estudos que 
envolvem animais vertebrados. A Comissão 
enviará ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho esta avaliação e as possíveis 
propostas de alteração com vista a 
restringir a protecção de dados relativos 
aos estudos em animais.
_________
* 7 anos após a entrada em vigor do presente 
Regulamento.

Justificação

Nesta proposta, os resultados de testes de estudos que envolvem animais vertebrados gozam 
da protecção de dados mas estes têm obrigatoriamente de ser partilhados. Actualmente, este 
compromisso é necessário por considerações práticas (de outro modo, muitos produtos novos 
não poderiam ser comercializados) mas terá de ser avaliado a prazo. Na verdade, uma 
protecção de dados menos rigorosa faria reduzir o número de estudos com animais 
vertebrados.

Alteração 15
Artigo 60, nº 1 bis (novo)

1 bis. Após dar ao requerente uma 
oportunidade para expor os seus pontos de 
vista, a autoridade competente adoptará 
uma decisão sobre a confidencialidade da 
informação, a qual conterá uma declaração 
adequada acerca dos motivos em que se 
baseia. Ela comunicará a decisão ao 
requerente.

Justificação

Revelar informações pode ter um impacto significativo sobre os interesses comerciais. Por 
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isso, é imperativo dar aos proprietários uma oportunidade para exporem os seus pontos de 
vista sobre a revelação de informações.

Alteração 16
Artigo 60, nº 2, alínea c bis) e c ter) (novas)

c bis) os nomes e dados pessoais dos 
cientistas e empregados de laboratórios 
responsáveis pela execução de testes e 
estudos que envolvem animais vertebrados;
c ter) a informação relativa a experiências 
e testes em curso para fins de investigação 
ou desenvolvimento, tal como descritos no 
artigo 51º.

Justificação

A confidencialidade da informação com vista a proteger interesses comerciais tem de ser 
considerada caso a caso e com base na argumentação do requerente em questão. Em 
qualquer caso, a informação relativa à investigação e desenvolvimento é frequentemente 
bastante sensível em termos comerciais e, por isso, deve, por regra, ser tratada 
confidencialmente.

Os empregados dos laboratórios que executam os estudos em animais são frequentemente 
vítimas de atentados e, por isso, é imperativo proteger os seus dados.

Alteração 17
Artigo 71, nº 2 bis (novo)

2 bis. Em excepção ao disposto na alínea b) 
do nº 2, o Estado-Membro pode isentar o 
requerente dos custos associados ao 
processo de aprovação se o pedido respeitar 
a um produto fitofarmacêutico de 
utilização menor, tal como descrito no nº 1 
do artigo 49º, ou um produto 
fitofarmacêutico de risco baixo ou 
reduzido, tal como descrito no nº 1 do 
artigo 46º e no nº 1 do artigo 46º bis.

Justificação

Para estimular o desenvolvimento de produtos fitofarmacêuticos duradouros e destinados a 
culturas de pequena dimensão, é imperativo que os EstadosMembros disponham da 
possibilidade de conceder gratuitamente as autorizações de produtos fitofarmacêuticos.
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