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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A utilização de pesticidas ou de produtos fitofarmacêuticos oferece vantagens importantes aos 
agricultores e aos consumidores, contribuindo para garantir o abastecimento fiável de uma 
vasta gama de produtos agrícolas acessíveis. Os produtos fitofarmacêuticos podem igualmente 
desempenhar um papel relevante a nível do ulterior desenvolvimento e aplicação de 
biocombustíveis produzidos a partir de plantas. Por outro lado, os pesticidas são concebidos
para eliminar determinados organismos e podem, por tal motivo, exercer igualmente efeitos 
indesejáveis sobre a saúde pública e o ambiente. Para garantir uma utilização responsável e 
sustentável dos pesticidas, é aplicada já, desde 1979, uma política europeia nesse domínio.

A situação actual não é, todavia, inteiramente satisfatória: podem ainda encontrar-se no 
ambiente (ar, solo e água) quantidades indesejáveis de determinados pesticidas, com riscos 
potenciais para os seres humanos e o ambiente. Tais deficiências encontram-se claramente 
descritas na "Estratégia temática para uma utilização sustentável dos pesticidas", 
recentemente publicada pela Comissão. Para colmatar essas lacunas, a Comissão apresentou 
duas propostas legislativas: um regulamento relativo à colocação dos produtos 
fitofarmacêuticos no mercado (COM(2006)0388) e a proposta em apreço, relativa à utilização 
daqueles produtos. Ambas as propostas devem, por conseguinte, ser apreciadas no seu 
conjunto.

A relatora acolhe favoravelmente a proposta da Comissão, que visa os seguintes objectivos:

§ Vincular os Estados-Membros ao estabelecimento de planos de acção nacionais, 
incluindo um inventário das culturas, actividades ou regiões de risco e as soluções 
correspondentes, bem como objectivos e calendários para a sua consecução;

§ Criar um sistema obrigatório de formação destinado aos distribuidores e aos 
utilizadores profissionais de pesticidas;

§ Fazer acompanhar a venda de pesticidas de mais e melhores informações destinadas 
ao grande público;

§ Introduzir a inspecção técnica e manutenção regulares do equipamento de aplicação, 
utilizando para o efeito normas harmonizadas;

§ Introduzir medidas específicas de protecção do ambiente aquático, como o 
estabelecimento de faixas de protecção e outras medidas adequadas para limitar a 
dispersão;

§ Como elemento importante, proibir as pulverizações aéreas para evitar o risco de 
dispersão dos produtos pulverizados, com a possibilidade de os Estados-Membros
concederem derrogações (claramente delimitadas).

A relatora acolhe favoravelmente a harmonização proposta, que é importante não apenas para 
garantir um nível elevado de protecção da saúde pública e do ambiente em toda a 
Comunidade, mas também para criar condições de concorrência equitativa, destinadas aos 
agricultores e produtores de pesticidas. Dada a grande diversidade de condições geográficas, 
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agrícolas e climáticas nos vários Estados-Membros, a relatora manifesta-se igualmente de 
acordo com o elevado grau da flexibilidade concedida aos Estados-Membros no que diz 
respeito à aplicação concreta. Não obstante, a relatora entende que pode continuar a ser 
incentiva a protecção fitossanitária por meios não químicos através da difusão das melhores 
práticas e de uma aplicação frequente da protecção fitossanitária integrada.

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
Artigo 2, nº 2

2. A presente directiva aplica-se sem 
prejuízo de actos legislativos comunitários 
conexos.

2. A presente directiva aplica-se sem 
prejuízo de actos legislativos comunitários 
conexos e de medidas fiscais nacionais 
destinadas a promover a utilização de 
pesticidas sustentáveis.

Justificação

Os Estados-Membros devem ter a possibilidade de promover, se o desejarem, uma utilização 
mais sustentável de pesticidas através de instrumentos fiscais.

Alteração 2
Artigo 2, nº 2 bis (novo)

2 bis. Os EstadosMembros podem 
conceder subsídios ou adoptar medidas 
fiscais para promover a utilização de 
produtos fitofarmacêuticos sustentáveis. 
Tal objectivo pode ser nomeadamente 
conseguido através da tributação de todos 
os pesticidas, com excepção dos produtos 
não químicos ou dos produtos 
fitossanitários de risco baixo ou reduzido, 

  
1 Ainda não publicado em JO.
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em conformidade com o artigo 46º, nº 1, e 
com o artigo 46º bis, nº 1, do Regulamento 
(CE) [...] relativo à colocação dos produtos 
fitofarmacêuticos no mercado.

Justificação

Os Estados-Membros devem ter a possibilidade de promover, se o desejarem, uma utilização 
mais sustentável de pesticidas através de instrumentos fiscais.

Alteração 3
Artigo 3, alínea i bis) (nova)

i bis) "Pesticida", produto fitofarmacêutico 
na acepção do Regulamento (CE) n º[...] 
relativo à colocação dos produtos 
fitofarmacêuticos no mercado.

Justificação

No texto da directiva, os termos "pesticida" e "produto fitofarmacêutico" são utilizados 
indiscriminadamente. Para evitar a confusão e garantir certeza jurídica, é importante definir 
o termo "pesticida".

Alteração 4
Artigo 4, nº 1, parágrafo 1

1. Os Estados-Membros adoptarão planos de 
acção nacionais que visem metas, medidas e 
calendários para a redução dos riscos e 
perigos associados aos pesticidas e da 
dependência em relação aos pesticidas.

1. Os Estados-Membros adoptarão planos de 
acção nacionais que visem metas, medidas e 
calendários para a redução dos riscos e 
perigos associados aos pesticidas. As metas 
devem estar de acordo com as disposições 
do artigo 4º, nº 1, e do artigo 16º da 
Directiva 2000/60/CE.

Justificação

Os planos de acção nacionais devem visar em primeira linha a redução dos riscos e perigos 
associados aos pesticidas, e não tanto a redução do respectivo uso. Importa que os 
programas de acção nacionais se baseiem também nos objectivos estabelecidos pela 
Directiva-Quadro  da Água.
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Alteração 5
Artigo 4, nº 1, parágrafo 1 bis (novo)

Uma componente dos planos de acção 
nacionais é constituída pela gestão 
integrada das pragas, descrita no artigo 
13º, no âmbito da qual será dada prioridade 
às medidas de protecção fitossanitária que 
utilizem métodos não químicos.

Justificação

Importa estimular a gestão fitossanitária integrada.

Alteração 6
Artigo 7

Os Estados-Membros promoverão e 
facilitarão programas de sensibilização e a 
disponibilização de informações sobre os 
pesticidas, destinados ao grande público, 
nomeadamente no que respeita aos efeitos 
desses produtos na saúde e no ambiente e a 
alternativas não-químicas.

Os Estados-Membros promoverão e 
facilitarão programas de sensibilização e a 
disponibilização de informações sobre os 
pesticidas, destinados ao grande público, 
nomeadamente no que respeita aos efeitos 
desses produtos na agricultura, na saúde e 
no ambiente e a alternativas não-químicas.

Justificação

É importante conduzir uma campanha de sensibilização equilibrada, tendo em conta as 
vantagens e desvantagens. Os pesticidas apresentam igualmente vantagens, como garantir 
uma produtividade agrícola máxima, uma qualidade superior dos produtos agrícolas, limitar 
a erosão dos solos, satisfazer as exigências fitossanitárias e possibilitar o comércio 
internacional de produtos agrícolas.

Alteração 7
Artigo 10, nº 1, parágrafo 1, frase introdutória

1. Os Estados-Membros garantirão que, 
quando forem utilizados pesticidas na 
vizinhança de massas de água, sejam 
preferidos:

1. Os Estados-Membros garantirão que, 
quando forem utilizados pesticidas na 
vizinhança de massas de água, em especial 
quando destinadas ao fornecimento de 
água potável, sejam preferidos:
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Justificação

As massas de água destinadas ao fornecimento de água potável carecem de protecção 
especial.

Alteração 8
Artigo 11, último parágrafo

A proibição ou restrição referidas na 
alínea b) podem basearse nos resultados de 
avaliações de riscos pertinentes.

A proibição ou restrição baseiamse nos 
resultados de avaliações de riscos 
pertinentes.

Justificação

Nas regiões sensíveis (do ponto de vista da flora, da fauna ou de grupos vulneráveis como as 
crianças), importa verificar com todo o rigor se é necessário reduzir, ou mesmo proibir, a 
utilização de pesticidas. A apreciação deve ser feita caso a caso, com base numa avaliação 
do risco.

Alteração 9
Artigo 12, nº 1, alínea d)

d) Limpeza do equipamento utilizado na 
aplicação.

d) Preparação, manuseio, limpeza e 
armazenamento do equipamento utilizado 
na aplicação, bem como dos acessórios, 
incluindo pulverizadores e substâncias 
químicas.

Alteração 10
Artigo 13, nº 1

1. Os Estados-Membros tomarão as medidas 
necessárias para promover uma agricultura 
com baixa utilização de pesticidas, incluindo 
a gestão integrada das pragas, e para garantir 
que os utilizadores profissionais de 
pesticidas se mostrem mais respeitadores do 
ambiente ao escolherem as medidas de 
protecção das culturas que irão utilizar, 
dando prioridade, sempre que possível, a 
soluções de baixo risco ou, entre os produtos 
disponíveis para lutar contra a praga em 
questão, aos que tiverem menos incidências 

1. Os Estados-Membros tomarão as medidas 
necessárias para promover uma agricultura 
com baixa utilização de pesticidas, incluindo 
a gestão integrada das pragas, e para garantir 
que os utilizadores profissionais de 
pesticidas se mostrem mais respeitadores do 
ambiente ao escolherem as medidas de 
protecção das culturas que irão utilizar, 
dando prioridade, tão rapidamente quanto 
possível, a soluções de baixo risco ou, entre 
os produtos disponíveis para lutar contra a 
praga em questão, aos que tiverem menos 
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na saúde humana e no ambiente. incidências na saúde humana e no ambiente.

Justificação

Importa que os utilizadores profissionais de pesticidas passem a recorrer, tão rapidamente 
quanto possível, à utilização, mais compatível com o ambiente, das várias medidas 
fitossanitárias disponíveis.

Alteração 11
Artigo 13, nº 1 bis (novo)

1 bis. Os EstadosMembros promovem a 
utilização de meios de protecção 
fitossanitária de risco baixo ou reduzido, 
em conformidade com o artigo 46º, nº 1, e o 
artigo 46º bis , nº 1, do Regulamento (CE)
nº [...] relativo à colocação dos produtos 
fitofarmacêuticos no mercado.

Justificação

Os Estados-Membros devem promover uma utilização de pesticidas mais sustentável e 
compatível com o ambiente. Importa ainda ligar mais a directiva em apreço à concepção do 
regulamento relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado.

Alteração 12
Artigo 13, nº 2

2. Os Estados-Membros criarão ou apoiarão 
a criação das condições necessárias para a 
aplicação da gestão integrada das pragas.

2. Os Estados-Membros criarão ou apoiarão 
a criação das condições necessárias para a 
aplicação da gestão integrada das pragas e 
elaborarão, para cada sector, descrições da 
melhores práticas no domínio da protecção 
fitossanitária integrada, dando prioridade à
não utilização de substâncias químicas.

Justificação

As melhores práticas em matéria de métodos não químicos de protecção fitossanitária 
ajudam os utentes profissionais a efectuarem opções compatíveis com o ambiente no domínio 
da protecção fitossanitária.  
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Alteração 13
Artigo 15 bis (novo)

Artigo 15º bis
Troca de informações e melhores práticas

A Comissão criará uma plataforma para a 
troca de informações e melhores práticas 
no domínio da utilização sustentável de 
pesticidas e da gestão integrada das pragas.

Justificação

A troca de informações e melhores práticas entre Estados-Membros e outras partes 
interessadas é uma componente interessante da promoção do uso sustentável de pesticidas e 
da gestão integrada das pragas. Torna-se assim desnecessário inventar de nova a roda, 
podendo antes ser integradas iniciativas existentes (como a Iniciativa Europeia para o 
desenvolvimento sustentável na agricultura).
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