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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. Chama a atenção para a existência paralela de diversas formas de agricultura na 
Europa, sendo que, numa grande parte delas, a utilização de produtos 
fitofarmacêuticos (PFF) é prática corrente; considera urgente verificar se não será 
possível garantir a disponibilização de quantidades suficientes de produtos alimentares 
de alta qualidade sem recurso a produtos fitofarmacêuticos químicos;

2. Salienta que o compromisso de reduzir a utilização e perigosidade dos produtos 
fitofarmacêuticos e a procura de produtos alternativos mais amigos do ambiente, do 
ser humano e dos animais através de técnicas de fitoprotecção, para além dos efeitos 
positivos para o ambiente e a saúde pública, também melhorará a qualidade dos 
produtos agrícolas europeus, cujo valor acrescentado aumentará como resultado da 
sensibilização geral da sociedade e dos consumidores para estes temas;

3. Constata que a ênfase não deve ser posta na utilização sustentável de PFF, mas sim a 
sustentabilidade da produção agrícola, tendo em vista a segurança alimentar, a saúde 
dos consumidores, a disponibilização de água potável, a preservação de fauna e flora 
diversificadas e a saúde dos que exercem profissões agrícolas; considera, neste 
contexto, que a utilização de PFF pode ser um instrumento, que, contudo, carece de 
regras específicas devido ao possível potencial nocivo para a saúde;

4. Chama a atenção para a necessidade de disseminar práticas agrícolas que promovam a 
utilização de doses menores de pesticidas (nomeadamente, produção integrada e 
agricultura biológica), o que contribuirá para uma redução global da utilização de 
pesticidas;

5. Assinala que a gestão sustentável da resistência e o ulterior desenvolvimento de 
métodos de protecção fitossanitária só são possíveis dispondo duma gama 
suficientemente ampla de diferentes produtos e agentes fitofarmacêuticos, o que 
também aumentará o apoio, entre os agricultores e outros operadores, aos diversos 
actos jurídicos que regulam a sua utilização e reduzirá o incumprimento dos mesmos;

6. Relembra que a UE já adoptou mais de uma dúzia de actos jurídicos que, directa ou 
indirectamente, regem a utilização de produtos fitofarmacêuticos; salienta, no entanto 
que as disposições previstas para a utilização de PFF apontam na boa direcção;

7. Solicita que a decisão de utilizar PFF autorizados incumba aos agricultores, sob a 
orientação de conselheiros dispondo da formação científica apropriada; considera que 
as normas e os controlos devem respeitar esta margem de decisão em função das 
condições específicas dos EstadosMembros;

8. Realça que a legislação comunitária não deve estabelecer restrições quantitativas 
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gerais, dado que isso estimularia os agricultores e outros operadores a usarem
substâncias menos volumosas mas mais perigosas;

9. Convida a Comissão e os EstadosMembros a assegurarem um financiamento 
adequado de programas de informação, consulta e formação; assinala ainda que tais 
medidas contribuem mais para melhorar a situação do que requisitos suplementares de 
documentação ou notificação  aspirar a um controlo global é, de qualquer modo, 
irrealista;

10. Solicita que as disposições previstas não sobrecarreguem os agricultores com 
burocracia desnecessária; pelo contrário, deveria aproveitarse o processo de 
harmonização generalizado para simplificar os procedimentos de controlo sem 
prejuízo da sua eficácia;

11. Pede que o projectado regulamento sobre estatísticas não represente novos encargos 
para os agricultores;

12. Assinala que muitos aspectos do sistema de gestão integrada da protecção 
fitossanitária, que será vinculativo a partir de 2014, ainda são obscuros, o que, 
juntamente com a condicionalidade, pode causar incerteza jurídica e uma sensação de 
grande insegurança entre os agricultores;

13. Solicita que seja dada preferência a medidas voluntárias e de apoio relativamente a 
disposições vinculativas; cabe aos EstadosMembros a decisão sobre a correcta 
combinação de instrumentos, após uma análise da situação in loco no contexto dos 
planos de acção nacionais;

14. Solicita que os planos de acção nacionais sejam elaborados em concertação estreita 
com o sector agrícola, de forma transparente, tendo em consideração os efeitos 
ambientais das medidas e velando para que os objectivos sejam verificáveis; considera 
oportuno prever o cofinanciamento comunitário dos programas de acção nacionais; 
considera que a opinião pública deve ser inteiramente informada, sendo conveniente 
assegurar uma revisão regular dos planos de acção, a fim de instar os 
EstadosMembros a prosseguirem os seus esforços;

15. Acolhe com satisfação a harmonização suplementar das disposições em matéria de 
autorização e comercialização de PFF; chama, contudo, a atenção para a necessidade 
de simplificar, aperfeiçoar e tornar mais previsíveis os procedimentos, a fim de 
facilitar o acesso ao mercado de produtos inovadores que, em geral, envolvam menos 
riscos; o processo de harmonização deveria igualmente ser aproveitado para eliminar 
situações persistentes de incerteza jurídica;

16. Exorta a Comissão a acelerar a harmonização a nível comunitário dos limites máximos 
de resíduos, dado que a situação actual significa que há uma desigualdade de 
condições no interior da UE, o que cria obstáculos ao comércio e confunde os 
consumidores;

17. Convida a Comissão a, juntamente com os EstadosMembros e a indústria, adoptar 
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medidas destinadas a impedir a importação e a comercialização de PFF adulterados
e/ou não autorizados;

18. Convida a Comissão a assegurar que, sempre que os níveis de pesticidas encontrados 
em produtos alimentares importados excedam os valoreslimite, sejam aplicadas as 
mesmas medidas e sanções impostas aos produtos produzidos na UE; solicita que os 
produtos importados (que geralmente já estão sujeitos a legislação menos rigorosa em 
matéria de PFF, o que significa que é maior o risco de níveis de resíduos ilegais) sejam 
desde já sujeitos a suficientes medidas de controlo da mesma forma em todos os 
EstadosMembros, para evitar que os fabricantes e agricultores europeus fiquem em 
situação de desvantagem e para estabelecer uma igualdade de condições no interior da 
UE;

19. Convida a Comissão e os EstadosMembros a afectarem recursos adequados para a 
investigação sobre a resistência, para a criação e disponibilização duma ampla 
diversidade de plantas úteis com propriedades de resistência diferentes, para a 
investigação sobre métodos de rotação de culturas e de cultivo da terra com vista a 
combater os parasitas e as doenças vegetais e para inovações na área de protecção 
fitossanitária, incluindo alternativas não químicas;

20. Solicita a realização de controlos adequados e uma proibição das importações para a 
UE de produtos alimentares produzidos recorrendo a PFF e pesticidas cuja utilização 
não é autorizada na UE;

21. Solicita sistemas coordenados com vista à compilação de informações sobre a 
produção, importação, exportação, venda, distribuição e utilização de pesticidas 
geralmente disponíveis;

22. Solicita a afectação de fundos comunitários para a reciclagem de pesticidas, dado que 
no território da UE mais de 200 000 toneladas de pesticidas continuam a ser 
armazenadas em depósitos no subsolo e em entulheiras a céu aberto;

23. Exorta a Comissão a elaborar uma política de protecção e cooperação relativamente 
aos países terceiros vizinhos da UE sobre a utilização de pesticidas e produtos 
fitofarmacêuticos.
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