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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

iii) Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.



PR\744498PT.doc 3/11 PE412.105v02-00

PT

ÍNDICE

Página

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU ...............5



PE412.105v02-00 4/11 PR\744498PT.doc

PT



PR\744498PT.doc 5/11 PE412.105v02-00

PT

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um 
quadro de acção a nível comunitário para uma utilização sustentável dos pesticidas
(06124/2008 – C6-0323/2008 – 2006/0132(COD))

(Processo de co-decisão: segunda leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Posição Comum do Conselho (6124/2008 - C6-0323/2008),

– Tendo em conta a sua posição em primeira leitura1 sobre a proposta da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho (COM(2006) 0373),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º do Tratado CE,

– Tendo em conta o artigo 62.º do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação para segunda leitura da Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A6-0000/2008),

1. Aprova a posição comum com as alterações nela introduzidas;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

Posição comum do Conselho
Artigo 1

Posição comum do Conselho Alteração

A presente directiva estabelece um quadro 
para uma utilização sustentável dos 
pesticidas através da redução dos riscos e 
efeitos da sua utilização na saúde humana e 
no ambiente, promovendo o recurso à 
protecção integrada e a abordagens ou 
técnicas alternativas.

A presente directiva estabelece, no respeito 
do princípio da precaução, um quadro 
para uma utilização sustentável dos 
pesticidas através da redução dos riscos e 
efeitos da sua utilização na saúde humana e 
no ambiente, promovendo o recurso à 
protecção integrada e a abordagens ou 
técnicas alternativas e não químicas.

(retoma o texto da alteração 18 apresentada em primeira leitura)

Or. de
                                               
1 Textos Aprovados de 23.10.2007, P6_TA(2007)0444.
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Alteração 2

Posição comum do Conselho
Artigo 3

Posição comum do Conselho Alteração

3. "Conselheiro", a pessoa que preste 
aconselhamento sobre a protecção 
fitossanitária e a utilização segura dos 
pesticidas, no âmbito da sua capacidade 
profissional ou da prestação de um serviço 
comercial, nomeadamente serviços de 
aconselhamento privados autónomos, 
serviços de aconselhamento públicos, 
agentes comerciais, produtores de géneros 
alimentícios e retalhistas, se aplicável;

3. "Conselheiro", a pessoa que tem o nível 
de formação estipulado pelos 
Estados-Membros e que preste 
aconselhamento sobre a protecção 
fitossanitária e a utilização segura dos 
pesticidas, no âmbito da sua capacidade 
profissional ou da prestação de um serviço 
comercial, nomeadamente serviços de 
aconselhamento privados autónomos, 
serviços de aconselhamento públicos, 
agentes comerciais, produtores de géneros 
alimentícios e retalhistas, se aplicável;

Or. de

(retoma o texto da alteração 24 apresentada em primeira leitura)

Alteração 3

Posição comum do Conselho
Artigo 3 – n.º 7-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

7-A. “Métodos não químicos de protecção 
das plantas e de controlo e gestão das 
pragas e das culturas”, a utilização de 
métodos de controlo e gestão das pragas 
que não se baseiam em propriedades 
químicas. Os métodos não-químicos de 
protecção das plantas e de gestão das 
pragas e das culturas incluem a rotação, o 
controlo físico e mecânico e a gestão dos 
predadores naturais.

Or. de
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(retoma o texto da alteração 27 apresentada em primeira leitura)

Alteração 4

Posição comum do Conselho
Artigo 4 – n.ºs 1 e 2

Posição comum do Conselho Alteração

(1) Os Estados-Membros devem adoptar 
planos de acção nacionais em que fixem 
objectivos, medidas e calendários para 
reduzir os riscos e efeitos da utilização de 
pesticidas na saúde humana e no ambiente 
e para fomentar o desenvolvimento e a 
introdução da protecção integrada e de 
abordagens ou técnicas alternativas 
destinadas a reduzir a dependência da 
utilização de pesticidas.

(1) Os Estados-Membros devem adoptar 
planos de acção nacionais em que fixem 
objectivos, medidas e calendários para 
reduzir os riscos e efeitos da utilização de 
pesticidas na saúde humana e no ambiente 
e para fomentar o desenvolvimento e a 
introdução da protecção integrada e de 
abordagens ou técnicas alternativas 
destinadas a reduzir a dependência da 
utilização de pesticidas.

Ao elaborarem e reverem os seus planos de 
acção nacionais, os Estados-Membros têm 
em conta as incidências sociais, 
económicas, ambientais e sanitárias das 
medidas previstas. A fim de alcançar os 
objectivos referidos no primeiro parágrafo, 
os Estados-Membros devem indicar nos 
respectivos planos de acção nacionais de 
que forma pretendem aplicar as medidas 
decorrentes dos artigos 5.º a 14.º.

Ao elaborarem e reverem os seus planos de 
acção nacionais, os Estados-Membros têm 
em conta as incidências sociais, 
económicas, ambientais e sanitárias das 
medidas previstas. A fim de alcançar os 
objectivos referidos no primeiro parágrafo, 
os Estados-Membros devem indicar nos 
respectivos planos de acção nacionais de 
que forma pretendem aplicar as medidas 
decorrentes dos artigos 5.º a 14.º. Os 
planos de acção nacionais devem ter em 
conta os programas previstos noutras 
disposições comunitárias relativas à 
utilização de pesticidas, como, por 
exemplo, os programas de medidas 
estabelecidos em conformidade com a 
Directiva 2000/60/CE.

(2) Até ...*, os Estados-Membros 
comunicam os seus planos de acção 
nacionais à Comissão e aos outros 
Estados-Membros.

(2) Até ...*, os Estados-Membros 
comunicam os seus planos de acção 
nacionais à Comissão e aos outros 
Estados-Membros.

Os planos de acção nacionais serão revistos 
pelo menos de cinco em cinco anos; e 
quaisquer alterações serão comunicadas 
sem demora à Comissão.

Os planos de acção nacionais serão revistos 
pelo menos de três em três anos; e 
quaisquer alterações serão comunicadas 
sem demora à Comissão.

Or. de
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(retoma o texto das alterações 38 e 42 apresentadas em primeira leitura)

Alteração 5

Posição comum do Conselho
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1

Posição comum do Conselho Alteração

(1) Os Estados-Membros garantirão que 
todos os utilizadores profissionais, 
distribuidores e conselheiros tenham 
acesso a formação adequada. Esta consiste 
em formação inicial e complementar 
destinada a adquirir e actualizar 
conhecimentos. 

(1) Os Estados-Membros garantirão que 
todos os utilizadores profissionais, 
distribuidores e conselheiros tenham 
acesso a formação adequada e organizada 
de modo independente. Esta consiste em 
formação inicial e complementar destinada 
a adquirir e actualizar conhecimentos. Para 
esse efeito, devem ser estabelecidos 
requisitos mínimos obrigatórios em toda a 
Comunidade.  

Or. de

(retoma o texto da alteração 48 apresentada em primeira leitura)

Alteração 6

Posição comum do Conselho
Artigo 6 – n.º 1

Posição comum do Conselho Alteração

(1) Os Estados-Membros asseguram que 
pelo menos os distribuidores que vendam 
pesticidas a utilizadores profissionais
tenham nos seus efectivos pessoal 
suficiente que seja titular do certificado 
referido no n.º 2 do artigo 5.º. Essas 
pessoas devem estar disponíveis no 
momento da venda para prestar 
informações adequadas sobre os produtos 
em causa aos clientes no que diz respeito à 
utilização de pesticidas e às instruções de 
segurança em matéria de saúde humana e 
ambiente.

(1) Os Estados-Membros asseguram que  
os distribuidores que vendam pesticidas a 
utilizadores profissionais tenham nos seus 
efectivos pessoal suficiente que seja titular 
do certificado referido no n.º 2 do 
artigo 5.º. Essas pessoas devem estar 
disponíveis no momento da venda para 
prestar informações adequadas sobre os 
produtos em causa aos clientes no que diz 
respeito à utilização de pesticidas e às 
instruções de segurança em matéria de 
saúde humana e ambiente.
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Or. de

(retoma, em parte, o texto da alteração 54 apresentada em primeira leitura)

Alteração 7

Posição comum do Conselho
Artigo 7

Posição comum do Conselho Alteração

Os Estados-Membros tomam medidas para 
informar o público em geral e para 
promover e facilitar a sensibilização e a 
disponibilização de informações precisas e 
equilibradas sobre os pesticidas, 
nomeadamente no que respeita aos riscos 
para a saúde humana, para os organismos 
não visados e para o ambiente e à 
utilização de alternativas não químicas.

Os Estados-Membros tomam medidas para 
informar o público em geral e para 
promover e facilitar a sensibilização e a 
disponibilização de informações precisas e 
equilibradas sobre os pesticidas, 
nomeadamente no que respeita aos 
benefícios e riscos para a saúde humana, 
para os organismos não visados e para o 
ambiente e à utilização de alternativas não 
químicas.

Os Estados-Membros criam sistemas 
obrigatórios de recolha de informações 
sobre incidentes de intoxicação aguda e 
crónica por pesticidas, especialmente 
entre utilizadores de pesticidas, 
trabalhadores e população residente.

Or. de

(retoma o texto do n.º 2 da alteração 59 apresentada em primeira leitura)

Alteração 8

Posição comum do Conselho
Artigo 12 – n.º 1 – parte introdutória

Posição comum do Conselho Alteração

(1) Os Estados-Membros adoptam as 
medidas necessárias para garantir que as 
operações a seguir indicadas, efectuadas 
por utilizadores profissionais e, se for caso 
disso, por distribuidores, não ponham em 

(1) Os Estados-Membros adoptam, no 
âmbito dos planos de acção nacionais, 
com base em avaliações de risco 
pertinentes, as medidas necessárias para 
garantir que as operações a seguir 
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perigo a saúde humana nem o ambiente: indicadas, efectuadas por utilizadores 
profissionais e, se for caso disso, por 
distribuidores, não ponham em perigo a 
saúde humana nem o ambiente:

Or. de

(retoma, em parte, o texto do n.º 1 da alteração 78 apresentada em primeira leitura)

Alteração 9

Posição comum do Conselho
Artigo 14 – n.º 4-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

4-A. A recolha de dados não pode dar 
origem, para os agricultores e viticultores 
da Comunidade, a requisitos documentais 
suplementares nem a outros requisitos 
despropositados para a divulgação de 
informações. 

Or. de

(retoma o texto da alteração 99 apresentada em primeira leitura)

Alteração 10

Posição comum do Conselho
Artigo 16-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

Artigo 16.º-A
Intercâmbio de informações e das 

melhores práticas
A Comissão cria uma plataforma para o 
intercâmbio de informações e das 
melhores práticas no domínio da 
utilização sustentável de pesticidas e da 
protecção fitossanitária integrada.

Or. de



PR\744498PT.doc 11/11 PE412.105v02-00

PT

(retoma o texto da alteração 102 apresentada em primeira leitura)

Alteração 11

Posição comum do Conselho
Anexo I – ponto 3

Posição comum do Conselho Alteração

3. Noções sobre técnicas e estratégias da 
protecção integrada, sobre técnicas e 
estratégias da produção integrada e sobre 
os princípios da agricultura biológica, bem 
como informações sobre os princípios 
gerais e as orientações específicas para as 
culturas ou para o sector em matéria da 
protecção integrada.

3. Noções sobre técnicas e estratégias da 
protecção integrada, sobre técnicas e 
estratégias da produção integrada e sobre 
os princípios da agricultura biológica, 
métodos biológicos de combate às pragas, 
bem como informações sobre os princípios 
gerais e as orientações específicas para as 
culturas ou para o sector em matéria da 
protecção integrada.

Or. de

(retoma, em parte, o texto da alteração 111 apresentada em primeira leitura)

Alteração 12

Posição comum do Conselho
Anexo I – ponto 5-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

5-A. Abordagens com base no risco que 
tenham em conta as variáveis locais 
relevantes para a captação da água, como 
sejam o clima, os tipos de solo, as  
espécies vegetais e o declive. 

Or. de

(retoma, em parte, o texto da alteração 119 apresentada em primeira leitura)
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