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SUGESTÕES 

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão do Ambiente, da 

Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 

as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

1. Salienta a importância de um quadro regulamentar que promova a competitividade, 

estimule e facilite a investigação e a inovação para desenvolver produtos 

fitofarmacêuticos (PFF) melhores e mais seguros, assegurando, simultaneamente, a 

disponibilidade de uma vasta gama destes produtos; considera que as futuras revisões 

do quadro regulamentar devem encorajar a autorização de PFF compatíveis com os 

sistemas de agricultura sustentável, que são respeitadores do ambiente e eficazes e têm 

preços acessíveis, e que também têm em devida conta os impactos não visados, 

nomeadamente sobre as abelhas e outros polinizadores e insetos benéficos para a 

agricultura, como os predadores naturais das pragas; 

2. Observa que o processo de aprovação de PFF da UE é um dos mais rigorosos do mundo 

e que, atualmente, introduzir um produto no mercado da UE demora mais de 11 anos, 

requer, em média, mais de 200 estudos científicos e tem custos superiores a 220 milhões 

de euros; sublinha a sua convicção de que o conjunto de objetivos previstos no 

regulamento pode ser alcançado de forma mais eficaz se os agricultores e produtores, 

independentemente do Estado-Membro onde operam, tiverem acesso a uma vasta gama 

de substâncias ativas e PFF que lhes permita combater eficazmente as pragas; salienta 

que a disponibilidade de uma vasta gama de PFF constitui a base de qualquer estratégia 

de redução significativa, dado que, caso contrário, os agricultores estariam dependentes 

de PFF menos orientados e, portanto, menos eficazes, o que levaria ao aumento do 

consumo; manifesta, por conseguinte, a sua preocupação com a quantidade reduzida de 

novas substâncias ativas autorizadas desde a entrada em vigor do Regulamento CE 

1107/2009; salienta que, desde a entrada em vigor da atual legislação, apenas oito novas 

substâncias ativas foram autorizadas no mercado comunitário; sublinha o papel 

fundamental desempenhado neste contexto pelos PFF ecológicos de baixo risco (e pelos 

seus ingredientes ativos); sublinha o facto de que, se os agricultores não tiverem PFF à 

sua disposição, não terão formas de prevenir o desenvolvimento de determinados 

organismos patogénicos naturais presentes nas culturas, o que coloca a nossa segurança 

alimentar em risco; 

3. Salienta que o presente regulamento faz parte do regime mais vasto de PFF da UE, que 

inclui também a Diretiva relativa à utilização sustentável (DUS), o Regulamento 

relativo à fixação de limites máximos de resíduos (LMR) e o Regulamento relativo à 

classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas1, e que estes quatro 

elementos devem ser considerados em conjunto, para determinar se são adequados à sua 

finalidade, inclusivamente com vista à redução do volume total de PFF utilizados, 

nomeadamente através da garantia, pelos Estados-Membros e pela Comissão, da 

aplicação de medidas de gestão integrada das pragas (GIP) e do incentivo à utilização 

de pesticidas e de práticas agronómicas de baixo risco; recorda que existe uma grande 

necessidade de uma abordagem integrada e que o Regulamento (CE) n.º 1185/2009, 

relativo às estatísticas sobre pesticidas, deve ser tido em conta; 
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4. Observa que a utilização correta e adequada dos produtos fitofarmacêuticos deve ser 

conforme com as disposições da Diretiva 2009/128/CE e, em particular, com os 

princípios gerais da GIP e a respetiva abordagem holística; lamenta que estes princípios 

não sejam plenamente aplicados nos Estados-Membros e que o desenvolvimento da GIP 

seja dificultado pela disponibilidade limitada de pesticidas de baixo risco e não 

químicos, incluindo alternativas fitofarmacêuticas de baixo risco; observa que a 

resistência é uma inevitabilidade biológica quando se trata de pragas de reprodução 

rápida e de doenças; destaca a utilização da GIP como forma de prevenir a resistência e 

a necessidade de evitar um tratamento global, quando muitas vezes não é sequer 

detetada uma única das pragas; 

5. Sublinha a importância do ensino e formação contínuos dos agricultores na utilização 

correta e adequada de produtos fitofarmacêuticos; exorta os Estados-Membros e as 

autoridades competentes a utilizarem de forma mais adequada todas as medidas 

disponíveis para aumentar a utilização em segurança dos produtos fitofarmacêuticos e 

reduzir os efeitos ambientais adversos; frisa a necessidade de distinguir entre utilização 

profissional e utilização privada dos PFF, na medida em que não estão sujeitas às 

mesmas obrigações, e que convida a Comissão Europeia e os Estados-Membros a 

distinguirem estes dois tipos de utilização e a adaptarem as regras em conformidade; 

salienta que os PFF não são utilizados apenas na agricultura, mas também no controlo 

de infestantes e pragas em zonas urbanas, incluindo parques públicos e caminhos de 

ferro; sublinha que os utilizadores profissionais e não profissionais de produtos 

fitofarmacêuticos devem receber formação adequada; 

6. Realça o potencial das técnicas de agricultura de precisão e da inovação tecnológica 

para ajudar os agricultores europeus a otimizarem o controlo das pragas de uma forma 

mais orientada e sustentável, em consonância com os princípios da Diretiva 

2009/128/CE; destaca o potencial ganho de eficiência no domínio da proteção 

fitossanitária resultante do recurso a tecnologias agrícolas de precisão, o que levaria a 

uma redução significativa das quantidades de produtos utilizadas e também reduziria o 

impacto ambiental; convida a Comissão a aceitar, sem reservas, este tipo de progresso 

científico e tecnológico e a garantir que os agricultores, os consumidores e o ambiente 

beneficiem do mesmo; 

7. Constata que, para que algumas ferramentas da «caixa de ferramentas» funcionem, 

como o controlo biológico que utiliza predadores naturais de pragas ou os seus parasitas 

ou parasitoides, é importante evitar os pesticidas de largo espetro não visados, devendo 

a sua utilização limitar-se a situações de último recurso: 

8. Destaca o importante papel desempenhado pelos PPF, ao permitirem que as culturas 

cresçam e que a colheita seja realizada com perdas reduzidas devido a doenças e pragas, 

e ao aumentarem a produção de qualidade e o rendimento rural; 

9. Regista que os produtos fitofarmacêuticos representam uma despesa significativa para 

os agricultores enquanto parte dos seus sistemas de produção de culturas; 

10. Sublinha a necessidade de partilha de conhecimentos e aquisição de competências no 

tocante à gestão integrada de pragas e a alternativas aos pesticidas químicos, incluindo a 

determinação da melhor rotação de culturas para o mercado dos agricultores e as 

condições climáticas; assinala ainda que o regulamento horizontal da PAC já o prevê, 
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em particular no quadro dos serviços de aconselhamento agrícola financiados no âmbito 

do Desenvolvimento Rural; 

11. Salienta o contributo da autorização de PFF de baixo risco para a sustentabilidade do 

setor agrícola da UE, a importância de assegurar a disponibilidade destes produtos e o 

importante papel que os PFF de baixo risco podem desempenhar numa estratégia global 

de gestão integrada de pragas; chama a atenção para a importância de contribuir para 

um melhor funcionamento do ecossistema agrícola e para uma agricultura sustentável, 

salientando, paralelamente, que a falta de disponibilidade dos produtos 

fitofarmacêuticos pode pôr em causa a diversificação da agricultura e tornar os 

organismos nocivos resistentes aos PFF. considera, a este respeito, que uma avaliação 

da sua eficácia e dos seus riscos, bem como da capacidade para satisfazer as 

necessidades ambientais, sanitárias e económicas da agricultura deve ser garantida, a 

fim de promover uma maior aceitação e facilitar a ampla aceitação nas estratégias dos 

agricultores para a proteção das culturas; apela a incentivos ao desenvolvimento de PFF 

de baixo risco; observa que as substâncias e os produtos naturais que implicam menos 

riscos não deverão requerer longos processos de aprovação; solicita, por conseguinte, a 

introdução de um procedimento mais rápidos (isto é, um procedimento acelerado) para a 

avaliação, a autorização e o registo de produtos fitofarmacêuticos de baixo risco; 

12. Manifesta a sua preocupação quanto ao pequeno número de novas substâncias 

aprovadas, enquanto, ao mesmo tempo, outras foram retiradas do mercado; salienta a 

importância de uma caixa de ferramentas adequada aos PFF, de modo a permitir aos 

agricultores assegurar o abastecimento alimentar da UE; 

13. Congratula-se com o facto de está a ser elaborado um relatório de execução referente ao 

Regulamento (CE) n.º 1107/2009, a fim de controlar o seu desempenho, com o objetivo 

de garantir a segurança dos alimentos e a proteção do ambiente, bem como um elevado 

nível de proteção da saúde humana, de fitossanidade e de saúde animal; salienta a 

necessidade de, ao mesmo tempo, salvaguardar a competitividade do setor agrícola da 

UE, garantindo condições de concorrência equitativas através do acesso a uma vasta 

gama de substâncias ativas e de PFF a preços razoáveis para todos os agricultores e 

produtores, independentemente do Estado-Membro em que operam; recorda o 

considerando 8 do Regulamento (CE) n.º 1107/2009, que sublinha claramente que deve 

ser prestada especial atenção à proteção de grupos populacionais vulneráveis, 

recordando ainda que o princípio da precaução deverá ser aplicado; manifesta, neste 

contexto, a sua preocupação pelo facto de os Estados-Membros não estarem 

adequadamente equipados para lidar com produtos fitofarmacêuticos ilegais e 

contrafeitos; 

14. Toma nota da avaliação REFIT em curso sobre o Regulamento (CE) n.º 1107/2009 

levada a cabo pela Comissão e da sua conclusão prevista para novembro de 2018; 

espera que os resultados constituam uma base adequada para os colegisladores 

discutirem o futuro desenvolvimento do Regulamento (CE) n.º 1107/2009; 

15. Sublinha o facto de, entre 1993 e 2009, o número de substâncias pesticidas ativas 

autorizadas ter diminuído 70 %, enquanto que, durante o mesmo período, se registou 

um aumento do número de surtos de pragas na UE; 

16. Reconhece que os PFF têm desempenhado um importante papel na melhoria da 
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capacidade de o setor agrícola satisfazer as necessidades alimentares mundiais, o que 

contribuiu para reduzir a percentagem global de pessoas subnutridas na população de 

18,6 %, em 1990-1992, para cerca de 10,9 %, em 2014-2016, de acordo com a FAO1; 

considera, por conseguinte, que o atual sistema deve ser melhorado, através da 

intensificação dos esforços para eliminar os efeitos negativos, e não rejeitado sem 

alternativas que sejam igualmente capazes de preservar e aumentar o fornecimento de 

géneros alimentícios; 

17. Manifesta a sua preocupação pelo facto de o atual sistema científico de avaliação de 

produtos fitofarmacêuticos da União Europeia ter sido cada vez mais posto em causa em 

debates recentes; sublinha a importância de preservar e de reforçar um sistema 

cientificamente sólido, objetivo e baseado em revisões por pares, resultante de uma 

abordagem livre, independente e científica pluridisciplinar para autorizar uma 

substância ativa, em conformidade com os princípios da UE em matéria de análise dos 

riscos e com o princípio da precaução, tal como estabelecido na legislação alimentar 

geral (Regulamento (CE) n.º 178/2002); insiste em que o processo de concessão de uma 

nova autorização de substâncias ativas deve ter em conta a utilização efetiva dos PFF, 

bem com a evolução científica e tecnológica; salienta que as complexidades do atual 

sistema de avaliação e autorização conduzem ao incumprimento dos prazos previstos e 

podem provocar o mau funcionamento de todo o sistema; destaca, por conseguinte, a 

necessidade de rever e simplificar o mesmo;  

18. Congratula-se com a interpretação do princípio da precaução pela Comissão, nos termos 

constantes da avaliação REFIT da legislação alimentar geral2, segundo a qual o 

princípio de precaução não constitui uma alternativa a uma abordagem de gestão de 

risco, mas sim uma forma específica de gestão de risco; lembra que este ponto de vista é 

igualmente apoiado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça da UE3; insta a Comissão 

a avaliar se os critérios de redução nos termos previstos no Regulamento (CE) n.º 

1107/2009 são adequados a este respeito; 

19. Regista que o Estado-Membro relator elabora e apresenta à Comissão, com cópia à 

Autoridade, um relatório, designado por «projeto de relatório de avaliação», que avalia 

se é previsível que a substância ativa satisfaça os critérios previstos no artigo 4.º; 

sublinha que o Estado-Membro relator tem de fazer uma avaliação independente, 

objetiva e transparente à luz dos atuais conhecimentos científicos e técnicos; 

20. Manifesta a sua preocupação pelo facto de o Regulamento (CE) n.º 834/2007 não prever 

um sistema similar, cientificamente robusto e minucioso de avaliação dos efeitos sobre 

a saúde humana, a saúde animal e o ambiente no que respeita à autorização de 

substâncias para a proteção fitossanitária na produção biológica; observa que o princípio 

da separação entre avaliação e gestão do risco não é aplicado no acima referido 

regulamento; 

21. Manifesta a sua preocupação com os atrasos sistemáticos dos processos de autorização e 

                                                 
1 Consulte o documento da FAO (2015)  The State of Food Security in the World; http://www.fao.org/3/a-

i4646e.pdf  
2 SWD(2018)0038. 
3 Por exemplo, Acórdão do Tribunal Geral de 9 de setembro de 2011, França contra Comissão, T-

257/07,ECLI:EU:T:2011:444. 

http://www.fao.org/3/a-i4646e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4646e.pdf
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o recurso crescente às derrogações previstas no artigo 53.º do Regulamento (CE) n.º 

1107/2009; salienta que estes atrasos dificultam gravemente a introdução no mercado de 

produtos inovadores eficientes e mais seguros, e que, por outro lado, conduzem a uma 

crescente utilização de autorizações urgentes, que acarretam uma maior carga 

ambiental; sublinha a necessidade de os Estados-Membros respeitarem os prazos legais 

para garantir previsibilidade aos requerentes e para facilitar a introdução no mercado de 

PFF inovadores, que estejam em consonância com requisitos mais rigorosos; considera, 

além disso, que qualquer derrogação deve ser devidamente justificada e regularmente 

reavaliada; lembra o considerando 10 do Regulamento (CE) n.º 1107/2009, que 

sublinha claramente que as substâncias apenas poderão ser incluídas em produtos 

fitofarmacêuticos se se tiver provado que apresentam um benefício claro em termos de 

produção vegetal e que não têm qualquer efeito nocivo para a saúde humana ou animal, 

nem quaisquer efeitos inaceitáveis para o ambiente; salienta que uma auditoria da 

Comissão, realizada em 2016 e 2017 em sete Estados-Membros, revelou que a maioria 

dos Estados-Membros auditados não dispunha dos sistemas corretos para assegurar o 

processamento dos pedidos no prazo legal, que não deve exceder 120 dias; 

22. Deplora as decisões unilaterais dos Estados-Membros que podem impor a supressão ou 

a restrição da utilização de produtos homologados por outros Estados-Membros e a falta 

de harmonização dos prazos de processamento dos pedidos de autorização, o que 

origina a distorções de concorrência no mercado interno e impõe aos agricultores 

impasses técnicos, que são simultaneamente prejudiciais para o ambiente e 

contraproducentes em termos de competitividade das explorações agrícolas; 

23. Destaca que a credibilidade do sistema de autorização dos PFF depende em grande 

medida da confiança do público nas agências europeias, que fornecem os pareceres 

científicos que servem de base para aprovações e a gestão de riscos; salienta que a 

transparência do processo de avaliação científica é importante para manter a confiança 

do público; solicita, por conseguinte, que as agências relevantes sejam adequadamente 

financiadas e disponham do pessoal necessário para assegurar um processo de 

autorização independente, transparente e atempado; congratula-se, a este respeito, com 

o facto de a Comissão, na sua avaliação REFIT da legislação alimentar geral1, ter 

concluído que Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) tem 

mantido um elevado nível de transparência e partilhado dados, cumprindo os limites das 

regras estritas confidencialidade estabelecidas pelos colegisladores; saúda também os 

esforços contínuos da EFSA no sentido de melhorar o seu sistema a fim de garantir a 

independência e a gestão de potenciais conflitos de interesses, o qual foi elogiado pelo 

Tribunal de Contas como o sistema mais avançado dos organismos auditados em 20122, 

atualizado recentemente, em junho de 20173; convida a Comissão a propor melhorias 

para aumentar ainda mais a transparência do processo de regulamentação, incluindo no 

tocante ao acesso a dados de estudos em matéria de segurança apresentados por 

produtores enquanto parte dos seus pedidos de autorização de introdução de PFF no 

mercado da UE; reconhece a necessidade de rever o procedimento para consolidar as 

avaliações, reforçar a independência das autoridades responsáveis pela realização dos 

estudos, evitar conflitos de interesses e tornar o procedimento mais transparente;  

                                                 
1 SWD(2018)0038. 
2 https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1210_11/NEWS1210_11_EN.PDF  
3 https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/policy_independence.pdf  

https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1210_11/NEWS1210_11_EN.PDF
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/policy_independence.pdf
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24. Salienta o desequilíbrio no número de pedidos entre alguns Estados-Membros da 

mesma zona e de dimensão e condições agrícolas similares; 

25. Destaca a necessidade de incentivar a partilha do trabalho e o intercâmbio de 

informações entre os Estados-Membros através da promoção da disponibilidade e do 

recurso a uma metodologia e a modelos harmonizados para realizar avaliações, 

reduzindo, ao mesmo tempo, os requisitos nacionais suplementares desnecessários, 

tendo em vista a otimização do funcionamento do mercado interno; identifica a 

existência de requisitos específicos em cada Estado-Membro e a falta de harmonização 

das metodologias aplicadas nas avaliações como as principais causas da falta de 

confiança entre os Estados e do recurso a uma reavaliação baseada nos respetivos 

modelos nacionais; sublinha o papel dos Estados-Membros na aplicação efetiva do 

Regulamento (CE) n.º 1107/2009; destaca os benefícios de um processo de autorização 

eficiente, incluindo o acesso mais atempado aos PFF, incluindo alternativas de baixo 

risco; considera que é essencial melhorar a harmonização da legislação em matéria de 

colocação de PFF no mercado da UE, a fim de evitar distorções da concorrência; 

salienta que a plena aplicação da legislação existente deve ter o objetivo de evitar a 

duplicação de trabalho e disponibilizar, sem atrasos desnecessários, novas substâncias 

para os agricultores; 

26. Congratula-se com o conceito e os objetivos do sistema de autorização zonal, mas 

reconhece que estes objetivos poderiam eventualmente ser alcançados de forma mais 

eficaz por um sistema de autorização único a nível da União; convida a Comissão a 

avaliar se o processo de autorização poderia ser realizado de forma mais eficiente em 

termos de tempo e custos, quer através da melhoria do sistema em vigor (por exemplo, 

reforçando a harmonização da metodologia, dos modelos e dos requisitos de aplicação 

e/ou introduzindo uma autorização obrigatória para toda a zona na sequência de uma 

avaliação positiva pelo EMRz), quer pela criação de um sistema de homologação único 

da União Europeia; 

27. Congratula-se com a ideia e as metas do sistema de avaliação zonal e recorda que este 

sistema deve, em princípio, resultar numa autorização de PFF mais eficiente em termos 

de tempo e de custos para todas as partes envolvidas; alerta para o facto de que o 

objetivo dos pedidos de avaliação zonal dos produtos fitofarmacêuticos (PFF), que 

permitem aos candidatos propor que um Estado-Membro relator zonal (EMRz) realize a 

avaliação, deve permitir que os Estados-Membros em causa (EMc), cooperando entre si, 

tomem uma decisão no prazo máximo de 120 dias, após o EMRz ter emitido o relatório 

do registo; manifesta a sua preocupação pelo facto de, na prática, estes benefícios 

praticamente não se terem concretizado, dando origem a atrasos sistemáticos no 

processo de autorização e a uma maior utilização de autorizações de emergência; insta, 

por conseguinte, os Estados-Membros a utilizarem plenamente a possibilidade de 

partilha de trabalho prevista pelo sistema de autorização zonal e incentiva a Comissão e 

as autoridades competentes a apoiarem os Estados-Membros para o efeito; 

28. Sublinha que o procedimento de reconhecimento mútuo pelos Estados-Membros de 

uma zona geográfica específica visava, no âmbito do mercado único, simplificar os 

procedimentos e aumentar a confiança entre os Estados-Membros; considera que a 

aplicação do procedimento de reconhecimento mútuo constitui um instrumento 

importante para aumentar a partilha do trabalho e assegurar o cumprimento de prazos, 
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garantindo simultaneamente uma proteção ideal aos utilizadores, permitindo aos 

requerentes solicitar autorização num outro Estado-Membro que faça a mesma 

utilização do produto em causa para as mesmas práticas agrícolas, com base na 

avaliação efetuada para efeitos da autorização no Estado-Membro de origem, que, por 

sua vez, será sempre responsável pela avaliação emitida em relação aos Estados-

Membros que aplicam o reconhecimento mútuo;  

29. Considera que, tendo em conta as práticas divergentes entre os Estados-Membros e 

perante a lista de produtos efetivamente autorizados, estes objetivos não foram 

alcançados; alerta para o facto de, caso as discrepâncias significativas e a desconfiança 

entre os Estados-Membros no que toca aos PFF autorizados se mantenham, o princípio 

do reconhecimento mútuo não poder ser aplicado de forma eficaz; insta, por 

conseguinte, a Comissão a melhorar o funcionamento do sistema de reconhecimento 

mútuo, procedendo em duas fases: 

a) revendo o procedimento de reconhecimento mútuo com o objetivo de aumentar a sua 

eficácia e de melhorar a sua aplicação e o cumprimento dos prazos, assim como de 

reforçar a confiança mútua entre os Estados-Membros; 

b) realizando uma avaliação de impacto, de modo a avaliar a viabilidade da introdução de um 

procedimento de autorização de PFF (eventualmente a nível europeu, coordenado pela 

Comissão), tendo em conta as especificidades geográficas, a fim de harmonizar as 

regras entre os Estados-Membros, reduzir drasticamente os custos e os prazos e resolver 

os problemas de concorrência desleal através do reforço do mercado interno dos 

produtos fitofarmacêuticos, tendo em conta que esse procedimento de autorização 

europeia não será possível sem a transferência de recursos orçamentais e de 

conhecimentos especializados adequados por parte dos Estados-Membros; 

30. Aguarda a avaliação de impacto para confirmar se a criação de uma autoridade única a 

nível da UE, responsável por todos os aspetos relacionados com a avaliação e a 

autorização de substâncias ativas, evitaria a duplicação de tarefas, reduziria 

significativamente os custos e os encargos administrativos e asseguraria um nível 

elevado e uniforme de proteção do ambiente e da saúde humana, prevendo também um 

«balcão único» para a avaliação e registo das substâncias ativas; 

31. Considera que um procedimento de autorização de produtos fitofarmacêuticos 

harmonizado a nível europeu poderia trazer soluções comuns para a produção em 

pequena escala, que atualmente enfrenta impasses técnicos devido aos custos de 

autorização e a erros de investimento e de investigação por parte dos setores público e 

privado; 

32. Observa que a falta de coordenação entre os Estados-Membros se está a traduzir na 

duplicação do trabalho, dando origem a despesas e encargos administrativos inúteis; 

33. Regista com preocupação que os agricultores têm menos ferramentas disponíveis 

devido ao baixo número de novas substâncias ativas que foram aprovadas desde a 

aplicação do Regulamento (CE) n.º 1107/2009; lembra à Comissão e aos Estados-

Membros a importância do financiamento da investigação e da inovação, 

nomeadamente através de parcerias público-privadas, a fim de encontrar soluções 

alternativas viáveis, seguras e eficazes do ponto de vista ambiental, sanitário e 
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económico para a proteção fitossanitária, e insiste na necessidade de apoiar os 

agricultores na aplicação dessas soluções alternativas, de modo a permitir-lhes reduzir a 

utilização de produtos fitofarmacêuticos e garantir que a agricultura sustentável 

responda às solicitações de uma população mundial em crescimento, assim como a 

preocupações ambientais e sanitárias; frisa que a investigação e a tecnologia têm um 

papel importante a desempenhar no aumento das ferramentas disponíveis para atender 

aos atuais e futuros desafios que se colocam à agricultura, como a luta contra a 

resistência; 

34. Congratula-se com os esforços desenvolvidos pela Comissão com a criação do 

instrumento de coordenação para a aprovação de produtos fitofarmacêuticos para 

utilizações menores, mas salienta a necessidade de incentivar uma maior 

disponibilidade de substâncias ativas para tais fins, lembrando que as utilizações 

menores representam a grande maioria das culturas em muitos Estados-Membros; 

35. Considera que o Regulamento (CE) n.º 1107/2009 deve ser igualmente adaptado para 

melhor ter em conta as substâncias que não são consideradas PFF e que, sendo 

utilizadas para a proteção das plantas, dependem do referido regulamento; defende que 

essas substâncias são alternativas interessantes relativas a métodos de produção 

integrados e a alguns produtos de controlo biológico; 

36. Congratula-se com a criação do mecanismo de coordenação de culturas para pequenas 

utilizações como fórum para melhorar a coordenação entre os Estados-Membros, as 

associações de agricultores e a indústria no desenvolvimento de soluções para culturas 

de pequena dimensão; salienta a necessidade do financiamento contínuo e sustentado 

deste mecanismo; 

37. Convida os Estados-Membros ao intercâmbio de informações e de boas práticas no que 

se refere aos resultados das investigações sobre a luta contra os organismos nocivos 

para as culturas, permitindo apresentar soluções alternativas viáveis do ponto de vista 

ambiental, sanitário e económico; 

38. Salienta que deve ser conferida especial atenção ao papel das pequenas e médias 

empresas (PME) no desenvolvimento de novos produtos, dado que, muitas vezes, as 

PME carecem dos recursos significativos necessários ao processo de desenvolvimento e 

aprovação de novas substâncias; 

39. Convida a Comissão a reforçar a coordenação da geração de dados, em particular de 

dados sobre resíduos, em todos os Estados-Membros; 

40. Considera que os produtos importados de países terceiros cultivados utilizando PFF 

devem ser submetidos aos mesmos critérios rigorosos aplicáveis aos produtos com 

origem na UE; manifesta preocupação pelo facto de os PFF não registados na UE 

poderem ser utilizados no fabrico de produtos importados; 

41. Insta a Comissão a propor um sistema pan-europeu de autorização para utilizações 

menores e culturas especializadas, assim como uma lista comum de culturas de grandes 

e pequena dimensão, a aplicar ao nível da UE; 

42. Considera que os pesticidas de baixo risco podem desempenhar um papel importante na 
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GIP e apela a um processo de autorização rápido para estas substâncias, de modo a 

facilitar a sua inclusão em estratégias de proteção das culturas; 
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