
AD\658220PT.doc PE 378.875v02-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

2006/0132(COD)

24.4.2007

PARECER
da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

dirigido à Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

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
(COM(2006)0373 – C6-0246/2006 – 2006/0132(COD))

Relator de parecer: Michl Ebner

(*) Cooperação reforçada entre comissões - Artigo 47° do Regimento



PE 378.875v02-00 2/37 AD\658220PT.doc

PT

PA_Legam



AD\658220PT.doc 3/37 PE 378.875v02-00

PT

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

I) Introdução

A proposta de directiva faz parte da estratégia temática para a utilização sustentável dos 
pesticidas e, por conseguinte, do 6° programa de acção em matéria de ambiente.

A aplicação ou utilização de produtos fitofarmacêuticos é directa ou indirectamente 
regulamentada em numerosos textos jurídicos da Comunidade, designadamente:

● Directiva 91/414/CEE (Colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado), que 
será substituída pelo regulamento relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos 
no mercado (COM(2006)388), 

● Directiva 79/117/CEE (Proibição de colocação no mercado e da utilização de produtos 
fitofarmacêuticos contendo determinadas substâncias activas),

● Regulamento 396/2005/CE (Limites máximos de resíduos de pesticidas),

● Regulamento 882/2004/CE (Controlos oficiais),

● Regulamento 178/2002/CE (Princípios e normas gerais da legislação alimentar), 

● Regulamento 852/2004/CE, 853/2004/CE, 854/2004/CE ("Pacote higiene"),

● Regulamento 1782/2003/CE (Regimes de apoio directo no âmbito da política agrícola 
comum), em que se prevê a aplicação do chamado "Pacote higiene", assim como da 
Directiva 91/414/CEE e do Regulamento 178/2002/CE, entre outros, no âmbito da 
condicionalidade,

• Directiva 79/409/CEE (Conservação das aves selvagens) e Directiva 92/43/CEE
(Preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens),

• Directiva 2000/60/CE (Directiva-quadro no domínio da política da água), incluindo as 
directivas sucedâneas e as decisões (por exemplo, a directiva sobre as águas 
subterrâneas, a directiva sobre a água potável, a directiva sobre as águas de superfície, 
a directiva relativa às normas de qualidade ambiental no domínio da política da água 
(COM (2006)397), a decisão sobre as substâncias prioritárias, entre outras), prevendo-
se em todas elas medidas contra a poluição e os efeitos nocivos dos produtos 
fitofarmacêuticos,

• Directivas sobre a protecção da saúde dos trabalhadores, 

• Directivas sobre os resíduos.

Regulamentações não faltam. No entanto, a utilização legal de produtos fitofarmacêuticos 
dentro do quadro estabelecido pelo direito comunitário e nacional difere lamentavelmente 
muito entre os diferentes Estados-Membros. Apesar das claras melhorias dos últimos anos, 
continua a encontrar-se resíduos nocivos de produtos fitofarmacêuticos na água e nos géneros 
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alimentícios.

A presente proposta de acto jurídico visa contribuir para uma maior uniformização na 
utilização dos produtos fitofarmacêuticos.

Os principais instrumentos propostos para esse efeito são:

• O estabelecimento de planos de acção nacionais,

• A formação dos utilizadores,

• O trabalho junto do grande público,

• O controlo dos equipamentos utilizados,

• A protecção especial do meio aquático, das zonas e superfícies Natura 2000, que são
mais visitados pela população (como os parques),

• A promoção de procedimentos com escassa utilização de pesticidas, incluindo a gestão 
integrada das pragas (em geral e para um cultura específica),

• O desenvolvimento de indicadores de risco.

II) Alterações propostas

Os produtos fitofarmacêuticos são um elemento indispensável da agricultura moderna. Os 
elementos fundamentais de uma utilização dos produtos fitofarmacêuticos respeitadora do 
ambiente e da saúde já constituem parte integrante de outras regulamentações comunitárias.

Por conseguinte, o fulcro da directiva deve ser o plano de acção nacional. 

Com a ajuda de diferentes medidas voluntárias, jurídicas e, se for caso disso, fiscais, os 
Estados-Membros reunirão nos planos de acção nacionais todas as actividades necessárias a
fim de reduzirem os riscos remanescentes e lograrem obter uma utilização adequada dos 
produtos fitofarmacêuticos.
Para tal, é absolutamente necessário melhorar a formação e a informação, lutar contra as 
fontes pontuais, melhorar os dados disponíveis e os esforços para concretizar a protecção 
integrada contra as pragas. É essencial realizar esforços contínuos, uma vez que não param de 
evoluir os conhecimentos sobre a gestão optimizada das pragas, e em caso de interrupção dos 
esforços (informação, controlos), rapidamente regressaria uma situação não optimizada.

Na óptica das amplas disposições vigentes sobre a utilização dos produtos fitofarmacêuticos, a 
directiva deveria limitar-se a fixar o conteúdo mínimo dos planos de acção nacionais. De 
outro modo, tal como sucedeu no âmbito de Natura 2000, poderiam surgir novos requisitos 
europeus em clara contradição com as disposições jurídicas vigentes.

Também a gestão integrada das pragas já está amplamente definida no projecto de



AD\658220PT.doc 5/37 PE 378.875v02-00

PT

regulamento sobre a colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado, que será 
vinculativo para todos os utilizadores a partir de 2014. No quadro das disposições jurídicas 
sobre as águas ou a colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado, prevêem-se 
restrições vinculativas à utilização dos produtos fitofarmacêuticos no sector da água (água 
potável, águas subterrâneas, cursos de água, distâncias de pulverização). Neste âmbito, e à 
semelhança da Natura 2000, basta obrigar os Estados-Membros a permanecerem 
particularmente atentos e vigilantes no âmbito dos programas de acção.

Só conviria prever disposições vinculativas em relação àqueles âmbitos não incluídos até à 
data, como a formação e o aperfeiçoamento, a informação e a utilização de equipamentos.

Cabe melhorar a eficácia dos planos de acção nacionais em relação à proposta da Comissão,
através de disposições claras sobre a actualização e revisão, a medição dos objectivos e a 
informação do grande público.

Substitui-se o termo "pesticidas" por "produtos fitofarmacêuticos", a fim de garantir uma 
melhor compreensão, já que a directiva apenas se limita a estes últimos.

ALTERAÇÕES

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 alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Título

Directiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho que estabelece um quadro de 
acção a nível comunitário para uma 
utilização sustentável dos pesticidas

Directiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho que estabelece um quadro de 
acção a nível comunitário para uma 
utilização dos produtos fitofarmacêuticos
respeitadora do princípio do 
desenvolvimento sustentável.
(A substituição do termo "pesticida" por 
"produto fitofarmacêutico" aplica-se ao 
texto legislativo no seu conjunto; a sua 
aprovação implica adaptações técnicas em 
todo o texto.)

  
1 Ainda não publicado em JO.
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Justificação

A directiva refere exclusivamente os produtos fitofarmacêuticos como pesticidas. No 
propósito de clareza do âmbito de aplicação, cabe também referir isto no título.

Trata-se de uma clarificação do significado. Uma "utilização sustentável" significa uma 
utilização estável a longo prazo. Porém, um dos objectivos específicos da estratégia temática 
é justamente favorecer a conversão para uma agricultura utilizando quantidades limitadas ou 
nulas de pesticidas. É portanto necessário referir no título "uma utilização dos pesticidas 
respeitadora do princípio do desenvolvimento sustentável". Esta alteração deve aplicar-se ao 
conjunto do texto da proposta de directiva.  

Alteração 2
Considerando 3

(3) Para facilitar a aplicação da presente 
Directiva, os Estados-Membros devem 
recorrer a planos de acção nacionais que 
visem objectivos de redução dos riscos e 
perigos associados à utilização de pesticidas
e da dependência em relação à utilização 
de pesticidas e promovam a protecção 
fitossanitária não-química. Os planos de 
acção nacionais podem ser coordenados com 
os planos de execução de disposições 
conexas de outros actos legislativos 
comunitários e ser utilizados para agrupar 
objectivos a atingir no quadro de outros 
actos legislativos comunitários relacionados 
com os pesticidas.

(3) Constitui o elemento fulcral da presente 
directiva os planos de acção nacionais dos 
Estados-Membros que visem objectivos de 
redução dos riscos associados à utilização de 
produtos fitofarmacêuticos e promovam a 
protecção fitossanitária não-química. Os 
planos de acção nacionais devem ser 
coordenados com os planos de execução de 
disposições conexas de outros actos 
legislativos comunitários e ser utilizados 
para agrupar objectivos a atingir no quadro 
de outros actos legislativos comunitários 
relacionados com os pesticidas.

Alteração 3
Considerando 3 bis (novo)

(3 bis) Os objectivos dos planos de acção 
nacionais de redução dos riscos devem ser 
definidos com a maior clareza possível. Os 
planos de acção nacionais devem ser 
objecto de uma revisão e actualização 
periódicas. Compete aos Estados-Membros 
encontrar, no âmbito dos planos de acção 
nacionais, a combinação adequada de 
medidas jurídicas, voluntárias e, se for caso 
disso, fiscais, tendo em conta os respectivos 
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problemas e condições. 

Alteração 4
Considerando 4

(4) O intercâmbio de informações sobre os 
objectivos e acções definidos pelos 
Estados-Membros nos seus planos de acção 
nacionais constitui um elemento da maior 
importância para a consecução dos 
objectivos da presente Directiva. É, portanto, 
conveniente prever que os Estados-Membros 
transmitam regularmente informações à 
Comissão e aos outros Estados-Membros,
nomeadamente sobre a execução e os 
resultados dos seus planos de acção 
nacionais e sobre a experiência que forem 
adquirindo.

(4) O intercâmbio de informações e a 
informação da opinião pública sobre os 
objectivos e acções definidos pelos 
Estados-Membros nos seus planos de acção 
nacionais constitui um elemento da maior 
importância para a consecução dos 
objectivos da presente directiva. É, portanto, 
conveniente prever que os Estados-Membros 
transmitam regularmente informações à 
Comissão e que esta crie uma base de dados 
na Internet acessível ao público, que 
permita ao público em geral e aos outros 
Estados-Membros informar-se sobre os 
objectivos e os resultados dos planos de 
acção nacionais.

Na elaboração dos planos, devem ser pelo 
menos examinados os aspectos relativos a 
uma utilização sustentável dos produtos 
fitofarmacêuticos referidos na presente 
directiva.

Alteração 5
Considerando 6

(6) É desejável que os Estados-Membros 
instituam sistemas de formação dos 
distribuidores, conselheiros e utilizadores 
profissionais de pesticidas, para que as 
pessoas que utilizem ou venham a utilizar 
pesticidas estejam perfeitamente conscientes 
dos riscos potenciais para a saúde humana e 
para o ambiente e das medidas apropriadas 
para a redução, tanto quanto possível, desses 
riscos. As actividades de formação dos 
utilizadores profissionais podem ser 
coordenadas com as actividades organizadas 
no quadro do Regulamento (CE) 
n.º 1698/2005 do Conselho, de 
20 de Setembro de 2005, relativo ao apoio 

(6) É desejável que os Estados-Membros 
instituam sistemas de formação contínua 
dos distribuidores, conselheiros e 
utilizadores profissionais de pesticidas, para 
que as pessoas que utilizem ou venham a 
utilizar pesticidas estejam perfeitamente 
conscientes dos riscos potenciais para a 
saúde humana e para o ambiente e das 
medidas apropriadas para a redução, tanto 
quanto possível, desses riscos. As 
actividades de formação dos utilizadores 
profissionais podem ser coordenadas com as 
actividades organizadas no quadro do 
Regulamento (CE) n.º 1698/2005 do 
Conselho, de 20 de Setembro de 2005, 
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ao desenvolvimento rural pelo Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural (FEADER).

relativo ao apoio ao desenvolvimento rural 
pelo Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER

Alteração 6
Considerando 7

(7) Atendendo aos riscos que podem estar 
associados à utilização de pesticidas, o 
grande público deve receber melhor 
informação sobre esses riscos através de 
campanhas de sensibilização, de 
informações transmitidas pelos retalhistas e 
de outras medidas apropriadas.

(7) Atendendo aos eventuais riscos que 
podem estar associados à utilização de 
produtos fitofarmacêuticos e ao papel 
destes produtos na agricultura e na 
produção alimentar, o grande público deve 
receber melhor informação sobre as 
vantagens e os inconvenientes, a utilidade e 
os riscos e sobre a utilização responsável 
dos produtos fitofarmacêuticos.

Justificação

Na visada campanha de informação e de sensibilização da população, importa apresentar, a 
par da informação sobre eventuais riscos associados à utilização de produtos 
fitofarmacêuticos, também a respectiva utilidade e importância para a produção alimentar do 
presente.

Alteração 7
Considerando 9

(9) Dado que a Directiva 2006/42/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de 
Maio de 2006, relativa às máquinas e que 
altera a Directiva 95/16/CE (reformulação) 
estabelecerá regras sobre a colocação no 
mercado de equipamentos de aplicação de 
pesticidas que satisfaçam as exigências 
ambientais, é conveniente, para reduzir ainda 
mais os efeitos negativos dos pesticidas na 
saúde humana e no ambiente causados por 
esse tipo de equipamento, prever sistemas de 
inspecção técnica regular dos equipamentos 
de aplicação de pesticidas já em serviço.

(9) Dado que a Directiva 2006/42/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de 
Maio de 2006, relativa às máquinas e que 
altera a Directiva 95/16/CE (reformulação) 
não satisfaz plenamente as exigências 
ambientais, é conveniente, para reduzir ainda 
mais os efeitos negativos dos pesticidas na 
saúde humana e no ambiente causados por 
esse tipo de equipamento, prever sistemas de 
inspecção técnica regular dos equipamentos 
de aplicação de pesticidas já em serviço.
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Alteração 8
Considerando 10

(10) A pulverização aérea de pesticidas é 
susceptível de prejudicar significativamente 
a saúde humana e o ambiente, 
nomeadamente devido à dispersão dos 
produtos pulverizados. A pulverização aérea 
deve, portanto, ser geralmente proibida, 
sendo admitidas derrogações apenas se 
apresentar vantagens claras e proporcionar 
benefícios ambientais comparativamente a 
outros métodos de pulverização, ou se não 
existirem alternativas viáveis.

(10) A pulverização aérea de pesticidas é 
susceptível de prejudicar significativamente 
a saúde humana e o ambiente, 
nomeadamente devido à dispersão dos 
produtos pulverizados. A pulverização aérea 
deve, portanto, ser geralmente sujeita a um 
procedimento de notificação e autorização, 
a fim de acautelar que só será utilizada se 
apresentar vantagens claras e proporcionar 
benefícios ambientais comparativamente a 
outros métodos de pulverização, ou se não 
existirem alternativas viáveis.

Alteração 9
Considerando 11

(11) O ambiente aquático é especialmente 
sensível aos pesticidas. É, portanto, 
necessário prestar uma atenção especial 
para evitar a poluição das águas de 
superfície e das águas subterrâneas, através 
de medidas apropriadas como o 
estabelecimento de faixas de protecção ou a 
plantação de sebes ao longo das águas de 
superfície, para reduzir a exposição das 
massas de água devido à dispersão de 
produtos pulverizados. As dimensões das 
zonas de protecção dependerão, 
nomeadamente, das características do solo, 
das condições climáticas, do tamanho dos 
cursos de água e das características 
agrícolas das áreas em causa. A utilização 
de pesticidas em zonas de captação de água 
para consumo público, em vias de 
transporte ou ao longo dessas vias, como 
linhas de caminho de ferro, ou em 
superfícies impermeáveis ou muito 
permeáveis, pode agravar o risco de 
poluição do ambiente aquático. A utilização 
de pesticidas nesses locais deve, portanto, 
ser reduzida o mais possível ou, se tal for 
conveniente, deve mesmo ser abandonada.

(11) O ambiente aquático é especialmente 
sensível aos produtos fitofarmacêuticos. 
Torna-se por isso importante evitar a 
poluição das águas de superfície e das águas 
subterrâneas, através de disposições e 
modalidades de utilização apropriadas, 
estabelecidas no âmbito da autorização dos 
produtos fitofarmacêuticos.
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Justificação

Na utilização de produtos fitofarmacêuticos, cabe respeitar as disposições de utilização 
específicas e empregar técnicas de controlo de perdas, estabelecidas no âmbito da 
autorização oficial. Estas disposições já regulamentam a distância em relação às massas de 
água, o que torna dispensáveis outras disposições nesta matéria. Além disso, a utilização de 
produtos fitofarmacêuticos em zonas protegidas de aquíferos potáveis já está regulamentada 
a nível nacional, pelo que não é necessário referir isso.

Alteração 10
Considerando 12

(12) A utilização de pesticidas pode ser 
especialmente perigosa em zonas muito 
sensíveis, como os sítios Natura 2000, 
protegidos pela Directiva 79/409/CEE do 
Conselho, de 2 de Abril de 1979, relativa à 
conservação das aves selvagens e pela 
Directiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de 
Maio de 1992, relativa à preservação dos 
habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens. Noutros locais, como parques 
públicos, campos desportivos ou parques 
infantis, é elevado o risco de exposição do 
grande público a pesticidas. A utilização 
de pesticidas nesses locais deve, portanto, 
ser reduzida o mais possível ou, se tal for 
conveniente, deve mesmo ser abandonada.

(12) Para alcançar os objectivos 
comunitários, podem ser necessárias 
medidas de redução da utilização de 
produtos fitofarmacêuticos em zonas muito 
sensíveis, como os sítios Natura 2000, 
protegidos pela Directiva 79/409/CEE do 
Conselho, de 2 de Abril de 1979, relativa à 
conservação das aves selvagens e pela 
Directiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de 
Maio de 1992, relativa à preservação dos 
habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens. Este aspecto é tido em conta nos 
planos de acção e de gestão nacionais para 
as zonas de conservação especiais. Noutros 
locais, como parques públicos, campos 
desportivos ou parques infantis, as 
disposições de utilização estabelecidas no 
âmbito do procedimento de autorização 
devem garantir a inexistência de um risco
acrescido de exposição aos produtos 
fitofarmacêuticos ou a maior redução 
possível da utilização destes produtos.

Justificação

A almejada redução da utilização de produtos fitofarmacêuticos autorizados não é 
objectivamente necessária nem aceitável. A limitação da utilização de produtos 
fitofarmacêuticos nas chamadas zonas sensíveis implica um perigo associado a essa 
utilização, perigo este inexistente por força das rigorosas disposições nacionais em matéria 
de autorização e de utilização. As disposições de utilização definidas no âmbito do 
procedimento de autorização impedem que o homem e o ambiente corram riscos, o que torna 
supérfluas disposições suplementares. 
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Alteração 11
Considerando 14

(14) A aplicação de normas gerais de 
gestão integrada das pragas por todos os 
agricultores permitirá uma utilização mais 
orientada das medidas disponíveis para 
combater as pragas, incluindo os 
pesticidas, contribuindo assim para uma 
maior redução dos riscos para a saúde 
humana e para o ambiente. Os
Estados-Membros devem promover uma 
agricultura com baixa utilização de 
pesticidas, nomeadamente a gestão integrada 
das pragas, e criar condições para a 
aplicação de técnicas de gestão integrada das 
pragas. Os Estados-Membros devem 
igualmente encorajar a utilização de 
normas de gestão integrada das pragas 
específicas para as culturas em causa.

(14) No âmbito dos planos de acção 
nacionais, os Estados-Membros devem 
promover as condições para uma 
agricultura com baixa utilização de 
pesticidas, nomeadamente a gestão integrada 
das pragas, tal como definido no 
Regulamento (CE) n° […] relativo à 
colocação no mercado de produtos 
fitofarmacêuticos, e criar condições para a 
aplicação de técnicas de gestão integrada das 
pragas.

Alteração 12
Artigo 2, n° 1

1. A presente directiva aplica-se aos 
pesticidas sob a forma de produtos 
fitofarmacêuticos, definidos no 
Regulamento (CE) n.º [...] relativo à 
colocação dos produtos fitofarmacêuticos no 
mercado.

1. A presente directiva aplica-se aos 
produtos fitofarmacêuticos, definidos no 
Regulamento (CE) n.º [...] relativo à 
colocação dos produtos fitofarmacêuticos no 
mercado.

(A presente alteração aplica-se ao texto 
legislativo no seu conjunto; a sua aprovação 
implica adaptações técnicas em todo o 
texto.)

Alteração 13
Artigo 3, alínea b)

b) “Utilizador profissional”, uma pessoa 
singular ou colectiva que, no exercício da 
sua actividade profissional, utilize 
pesticidas, nomeadamente os operadores, 
técnicos e empregadores, bem como os 
trabalhadores por conta própria, dos 

b) “Utilizador”, uma pessoa singular ou 
colectiva que, no exercício da sua 
actividade, utilize produtos 
fitofarmacêuticos, quer se trate de 
trabalhadores por conta própria, de 
trabalhadores por conta de outrem ou de 
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sectores agrícola e não agrícola; pessoal contratado para uma determinada
tarefa; os Estados-Membros podem 
distinguir duas categorias de utilizadores 
profissionais: os que têm autorização de 
utilização de produtos fitofarmacêuticos 
apenas nas suas explorações e os que têm 
essa autorização em explorações de 
terceiros;
Considera-se igualmente utilizador os 
terrenos de golfe, campos de ténis e outras 
instalações de tempos livres, espaços de 
parqueamento municipais, assim como 
infra-estruturas como parques de 
estacionamento, ruas, vias férreas, etc.;

Justificação

A versão inglesa utiliza o termo "professional user", o que implica uma utilização 
profissional. A tradução para "utilizador profissional" não está correcta. A directiva não se 
deve destinar exclusivamente aos agricultores, mas também a todos os demais utilizadores de 
produtos fitofarmacêuticos.

Alteração 14
Artigo 3, alínea d)

d) “Conselheiro”, uma pessoa singular ou 
colectiva que dê conselhos sobre a utilização 
de pesticidas, nomeadamente os serviços de 
aconselhamento privados autónomos, os 
agentes comerciais, os produtores de 
géneros alimentícios e os retalhistas, se for 
caso disso; 

d) “Conselheiro”, uma pessoa singular ou 
colectiva que disponha de formação e 
qualificação do nível exigido pelo Estado-
Membro competente e que está autorizado
a prestar conselhos sobre a utilização de 
produtos fitofarmacêuticos, em 
conformidade com os métodos aprovados 
no Estado-membro onde se situam as terras 
agrícolas, e dentro dos limites para os 
teores de resíduos fixados a nível 
comunitário;

Alteração 15
Artigo 3, alínea i bis (nova)

i bis) "Indicador de utilização", um 
parâmetro susceptível de ser utilizado para 
avaliar a intensidade da utilização de 
pesticidas e a dependência em relação aos 
pesticidas.
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Alteração 16
Artigo 4, título

Planos de acção nacionais para a redução 
dos riscos associados aos pesticidas e da 
dependência em relação aos pesticidas

Planos de acção nacionais para a redução 
dos riscos associados aos pesticidas e à 
respectiva utilização

Alteração 17
Artigo 4, nº 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, depois de 
consultadas as uniões de agricultores, as 
organizações de protecção do ambiente, o 
sector industrial e as restantes partes 
interessadas, planos de acção nacionais que 
visem metas, medidas e calendários para a 
redução dos riscos e perigos para a saúde 
pública e o ambiente decorrentes da 
utilização de produtos fitofarmacêuticos. 
Estes planos nacionais de acção têm em 
conta as condições particulares nacionais, 
regionais e locais.

Ao elaborarem e reverem os seus planos de 
acção nacionais, os Estados-Membros terão 
devidamente em conta as incidências sociais, 
económicas e ambientais das medidas 
previstas.

Ao elaborarem e reverem os seus planos de 
acção nacionais, os Estados-Membros terão 
devidamente em conta as incidências sociais, 
económicas e ambientais das medidas 
previstas.

O plano de acção nacional também poderá 
ser constituído por uma amálgama de
planos regionais, integrados e combinados 
a nível nacional, ou por planos regionais e 
nacionais.

Alteração 18
Artigo 4, n° 1 bis (novo)

1 bis. Os planos de acção nacionais 
conterão, se necessário, indicações sobre os 
pontos de vista referidos nos artigos 5° a 
13°. Devem ter em conta os programas 
previstos noutras disposições comunitárias 
relativas à utilização de produtos 
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fitofarmacêuticos, como por exemplo, os 
programas de medidas em conformidade 
com a Directiva 2000/60/CE.
As medidas incluídas nos planos de acção 
nacionais podem ser, em particular, de 
natureza legislativa, fiscal ou voluntária, e 
devem basear-se nos resultados das 
correspondentes avaliações de risco.

Justificação

A directiva deve referir, pelos menos, os conteúdos mínimos ou os pontos de vista a ter em 
conta no âmbito da elaboração dos planos. Compete aos Estados-Membros decidir quando é 
necessária legislação adicional ou medidas de apoio, fiscais ou de outro tipo.

Alteração 19
Artigo 4, nº 1 ter (novo)

1 bis. A protecção integrada das culturas 
constitui parte integrante dos planos 
nacionais de acção, em conformidade com 
o artigo 13º, conferindo-se prioridade às 
medidas de protecção não químicas das 
culturas e incentivando-se o agricultor a 
optar pela utilização de produtos 
fitofarmacêuticos não químicos.   

Alteração 20
Artigo 4, n° 2

2. Os Estados-Membros comunicarão os 
seus planos de acção nacionais à Comissão e 
aos outros Estados-Membros no prazo de 
três anos, a contar da data de entrada em 
vigor da presente directiva.

2. Os Estados-Membros comunicarão os 
seus planos de acção nacionais à Comissão 
no prazo de três anos, a contar da data de 
entrada em vigor da presente directiva. 

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

Os planos de acção nacionais serão revistos 
pelo menos de cinco em cinco anos e 
actualizados em função dos objectivos 
alcançados. A revisão analisará igualmente 
se o plano de acção tem os riscos em devida 
conta ou se devem ser reavaliados. As 
eventuais alterações dos planos, assim como 
os principais resultados da revisão, serão
comunicados sem demora à Comissão.
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Justificação

É indispensável formular com maior precisão as normas de revisão. A comunicação aos 
restantes Estados-Membros é desnecessária se a Comissão, tal como se propõe aqui, criar 
uma base de dados acessível ao público (ver artigo 4°, n° 2 bis (novo)).

Alteração 21
Artigo 4, n° 2 bis (novo)

2 bis. A Comissão criará uma base de 
dados na Internet acessível ao público 
sobre os planos de acção nacionais, as 
eventuais modificações e os principais 
resultados das revisões periódicas, em 
particular sobre eventuais avanços ou 
reveses na consecução dos objectivos e as 
respectivas causas. 

Justificação

Um elemento essencial dos planos de acção nacionais consiste na participação da opinião 
pública. Afigura-se por conseguinte pertinente disponibilizar à opinião pública à escala 
europeia esses planos, assim como as suas modificações e os resultados da revisão, através 
de uma base de dados na Internet centralizada. Essa base de dados tornará supérfluo o dever 
de notificação dos Estados-Membros entre si, que, de resto, na proposta, só vigorava em 
relação ao plano original, e não às suas modificações. A sua colocação na Internet torna 
supérflua a norma relativa a transmissão de dados a países terceiros.

Alteração 22
Artigo 4, n° 3

3. Quando se justificar, a Comissão porá as 
informações comunicadas em 
conformidade com o n.º 2 à disposição dos 
países terceiros.

Suprimido

Justificação

Decorre da modificação aos n°s 2 e 2 bis (novo) do artigo 4° (alterações 20 e 21). 

Alteração 23
Artigo 4, nº 4 bis (novo)

4 bis. A elaboração e execução de 
programas comunitários podem ser 
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financiadas pelo orçamento comunitário.

Alteração 24
Artigo 5, n° 1, parágrafo 1

1. Os Estados-Membros garantirão que todos 
os utilizadores profissionais, distribuidores e 
conselheiros tenham acesso a formação 
adequada. 

1. Os Estados-Membros garantirão que todos 
os utilizadores profissionais, distribuidores e 
conselheiros tenham acesso a formação ou 
aperfeiçoamento adequado e independente 
sobre a correcta utilização dos produtos 
fitofarmacêuticos, tendo em conta o grau
de responsabilidade das pessoas em causa 
e o papel específico que desempenham na 
gestão integrada das pragas.

Justificação

É decisivo que a organização do aperfeiçoamento profissional seja levada a cabo com 
independência face aos interesses económicos de certos sectores. Isto não exclui o recurso a
especialistas da indústria ou de ONG. Os Estados-Membros podem também cumprir os 
requisitos básicos previstos na presente directiva através de correspondentes ofertas de 
formação.

Alteração 25
Artigo 5, nº 2

2. No prazo de dois anos, a contar da data 
referida no n.º 1 do artigo 20.º, os Estados 
Membros porão em prática sistemas de 
certificados destinados a comprovar a 
participação em sessões de formação
completas que abranjam, pelo menos, os 
assuntos indicados no anexo I. 

2. No prazo de três anos, a contar da data 
referida no n.º 1 do artigo 20.º, os Estados 
Membros porão em prática sistemas de  
formação que abranjam, pelo menos, os 
assuntos indicados no anexo I. 

Justificação

Dois anos é um período demasiado curto para a formação obrigatória de todos os 
agricultores.

Alteração 26
Artigo 5, nº 3, parágrafo 1 bis (novo)

Os titulares do certificado referido no 
Anexo I são obrigados a participar em 
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acções de aperfeiçoamento profissional. Os 
Estados-Membros decidem quanto às 
modalidades desse aperfeiçoamento 
profissional.

Alteração 27
Artigo 6, n° 1

1. Os Estados-Membros garantirão que os 
distribuidores que venderem pesticidas 
classificados de tóxicos ou muito tóxicos em 
conformidade com a Directiva 1999/45/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho terão 
nos seus efectivos pelo menos uma pessoa 
com o certificado referido no n.º 2 do 
artigo 5.º, a qual terá de estar presente e 
disponível no local de venda para prestar 
informações aos clientes sobre a utilização 
de pesticidas.

1. Os Estados-Membros garantirão que os 
distribuidores que venderem pesticidas 
classificados de tóxicos ou muito tóxicos em 
conformidade com a Directiva 1999/45/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho terão 
nos seus efectivos pelo menos uma pessoa 
com o certificado referido no n.º 2 do 
artigo 5.º, que não poderá ter sido emitido
há mais de cinco anos, a qual terá de estar 
presente e disponível no local de venda para 
prestar informações aos clientes sobre a 
utilização de pesticidas.

Justificação

Dado que do estudo da Comissão resulta que o enquadramento jurídico e os conhecimentos 
científicos sobre a correcta utilização dos produtos fitofarmacêuticos mudam de dia para dia, 
afigura-se conveniente limitar o prazo de validade dos certificados.

Alteração 28
Artigo 6, nº 2

2. Os Estados Membros tomarão as medidas 
necessárias para garantir que as vendas de 
pesticidas não autorizados para utilizações 
não profissionais se limitem a utilizadores 
profissionais com o certificado referido no 
n.º 2 do artigo 5.º.

2. Os Estados Membros tomarão as medidas 
necessárias para garantir que as vendas dos 
produtos fitofarmacêuticos autorizados se 
limitem a utilizadores profissionais com o 
certificado referido no n.º 2 do artigo 5.º e 
aconselhados por profissionais 
devidamente qualificados e competentes, 
nomeados pelos Estados-Membros.

Alteração 29
Artigo 6, n° 3

3. Os Estados-Membros exigirão que os 
distribuidores que colocarem no mercado 

3. Os Estados-Membros exigirão que os 
distribuidores que colocarem no mercado 
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pesticidas para utilizações não-profissionais 
forneçam informações gerais sobre os riscos 
da utilização de pesticidas, nomeadamente 
no que respeita aos perigos associados, à 
exposição, à forma correcta de 
armazenagem, manuseamento e aplicação e 
à eliminação. 

pesticidas para utilizações não-profissionais 
forneçam informações gerais sobre a 
correcta utilização dos produtos 
fitofarmacêuticos colocados no mercado, 
nomeadamente no que respeita aos 
eventuais riscos associados, à exposição, à 
forma correcta de armazenagem, 
manuseamento e aplicação e à eliminação. 

As medidas previstas nos n.os 1 e 2 serão 
postas em prática no prazo de quatro anos, a 
contar da data referida no n.º 1 do 
artigo 20.º.

As medidas previstas nos n.os 1 e 2 serão 
postas em prática no prazo de sete anos, a 
contar da data referida no n.º 1 do 
artigo 20.º.

Justificação

O objectivo das informações fornecidas pelos fabricantes e distribuidores deve consistir na 
correcta utilização dos produtos fitofarmacêuticos, para evitar amplamente riscos para a 
saúde e o ambiente. Essas informações devem visar os riscos de produtos específicos, já que 
estes podem variar consideravelmente em função do meio e do tipo de aplicação.

É necessário um prazo de transição mais dilatado, para evitar um excesso de capacidade no 
sector do aperfeiçoamento formação nos dois primeiros anos subsequentes à criação desse
sistema de aperfeiçoamento profissional.

Alteração 30
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 informação e a 
disponibilização de informações sobre a 
utilidade e os riscos, assim como sobre os 
eventuais efeitos para a saúde e o ambiente 
resultantes da utilização de produtos 
fitofarmacêuticos. Além disso, cabe 
igualmente informar sobre o papel dos 
produtos fitofarmacêuticos na agricultura e 
na produção alimentar, assim como sobre a 
utilização responsável destes produtos e os 
seus substitutos não químicos.

Justificação

Esta alteração visa garantir que a almejada informação e sensibilização da população não se 
limite aos riscos associados à utilização de produtos fitofarmacêuticos. No presente, são 
sobretudo focalizados junto da opinião pública os riscos implicados por estes produtos. Tal 
como pretende a alteração, o objectivo deve antes consistir em informar de forma objectiva 
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sobre a necessidade e a sustentabilidade da utilização dos produtos fitofarmacêuticos, assim 
como sobre a importância de que os mesmos se revestem hoje em dia para a produção 
alimentar. 

Alteração 31
Artigo 8, nº 1

1. Os Estados-Membros garantirão que o 
equipamento de aplicação de pesticidas e os 
acessórios desse equipamento, utilizados a 
título profissional, sejam inspeccionados 
com regularidade.

Para o efeito, os Estados Membros porão 
em prática sistemas de certificados que 
permitam verificar o resultado das 
inspecções.

1. Os Estados-Membros criarão incentivos 
que garantam que o equipamento de 
aplicação de pesticidas e os acessórios desse 
equipamento, utilizados a título profissional, 
sejam inspeccionados com regularidade.

Justificação

Os sistemas de incentivo são preferíveis às medidas coercivas para obter a compreensão dos 
utilizadores para a inspecção do equipamento.

Alteração 32
Artigo 8, nº 3

3. No prazo de cinco anos, a contar da data 
referida no n.º 1 do artigo 20.º, os 
Estados-Membros garantirão que o 
equipamento de aplicação de pesticidas e os 
acessórios desse equipamento, destinados a 
utilização profissional, foram 
inspeccionados pelo menos uma vez e que 
só estejam a ser utilizados a título 
profissional equipamento de aplicação de 
pesticidas e acessórios desse equipamento 
que tenham sido aprovados numa 
inspecção.

Suprimido

Justificação

Esta disposição especial é tornada supérflua por fora da subsidiariedade.
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Alteração 33
Artigo 8, n° 4

4. Os Estados-Membros designarão as 
entidades responsáveis pela realização das 
inspecções e informarão disso a Comissão.

Suprimido

Justificação

Disposição supérflua.

Alteração 34
Artigo 9, n° 1

1. Sem prejuízo dos n.os 2 a 6, os
Estados-Membros proibirão as 
pulverizações aéreas.

1. Os Estados-Membros promulgarão 
disposições sobre a pulverização aérea 
tendo em conta as condições previstas no 
n° 4.

Justificação

Uma proibição geral das pulverizações aéreas é demasiado burocrática e faz pouco sentido, 
uma vez que é manifesto que, em alguns casos, não são adequadas outras formas de 
aplicação dos produtos fitofarmacêuticos (vinha, florestas). Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que a pulverização aérea só ocorra quando for indispensável. Os 
Estados-Membros decidem se optam por um procedimento de autorização ou de notificação. 
Os requisitos de documentação não são necessários à luz das condições estabelecidas na 
Directiva relativa às informações sobre ambiente e nas disposições nacionais vigentes.

Alteração 35
Artigo 9, n° 2

2. Os Estados-Membros definirão as 
culturas e zonas que, em derrogação do 
n.º 1, poderão ser sujeitas a pulverização 
aérea, bem como os requisitos especiais de 
aplicação correspondentes, e darão 
conhecimento público disso.

Suprimido

Justificação

Decorre da alteração dos n°s 1 e 4. 

Alteração 36
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Artigo 9, n° 3

3. Os Estados-Membros designarão as 
autoridades competentes para a concessão 
das derrogações e informarão disso a 
Comissão. 

Suprimido

Justificação

Disposição supérflua.

Alteração 37
Artigo 9, n° 4

4. Só podem ser concedidas derrogações
nas seguintes condições:

4. A pulverização aérea só é autorizada nas 
seguintes condições:

(a) Não devem existir alternativas viáveis ou 
deve haver vantagens claras, do ponto de 
vista dos efeitos na saúde e no ambiente, que 
devem ser menores do que os resultantes da 
aplicação dos pesticidas a partir do solo;

(a) Não devem existir alternativas viáveis ou 
deve haver vantagens claras, do ponto de 
vista dos efeitos na saúde e no ambiente, que 
devem ser menores do que os resultantes da 
aplicação dos pesticidas a partir do solo;

(b) Os pesticidas utilizados devem estar 
explicitamente autorizados para pulverização 
aérea;

(b) Os pesticidas utilizados devem estar
explicitamente autorizados para pulverização 
aérea;

(c) Os operadores que efectuarem 
pulverizações aéreas devem ser titulares do 
certificado referido no n.º 2 do artigo 5.º.

(c) Os operadores que efectuarem 
pulverizações aéreas devem ser titulares do 
certificado referido no n.º 2 do artigo 5.º; é
aplicável por analogia o n° 3, segunda 
frase, do artigo 6°;

A autorização deve precisar as medidas 
necessárias para alertar os moradores da 
zona e os passantes e para proteger o 
ambiente nas proximidades da zona
pulverizada.

(c bis) Deve providenciar-se pela adopção 
de todas as medidas necessárias para alertar 
atempadamente os moradores da zona e os 
passantes e para proteger o ambiente nas 
proximidades da zona pulverizada. 

(c ter) A pulverização aérea foi previamente 
notificada à autoridade competente ou por 
ela autorizada.

Justificação

Cabe aos Estados-Membros optar entre o procedimento de autorização e de notificação. Em 
todo o caso, a pulverização só será autorizada se estiverem reunidas as condições
estabelecidas no n° 4. Além disso, a proposta da Comissão é desnecessariamente 
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burocrática. Deve-se ter em conta o período de transição fixado no n° 3, segunda frase, do 
artigo 6°.

Alteração 38
Artigo 9, n° 5

5. Os utilizadores profissionais que 
pretenderem aplicar pesticidas por 
pulverização aérea solicitá-lo-ão à 
autoridade competente e apresentarão 
conjuntamente elementos comprovativos da 
observância das condições referidas no 
n.º 4.

Suprimido

Justificação

Decorre da alteração aos n°s 1 e 4. Ver justificações referentes às alterações 34 e 37.

Alteração 39
Artigo 9, n° 6

6. As autoridades competentes conservarão 
registos das derrogações concedidas.

Suprimido

Justificação

Os requisitos de documentação não são necessários à luz das condições estabelecidas na 
Directiva relativa às informações sobre ambiente e das disposições nacionais vigentes.

Alteração 40
Artigo 10, n° 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, no âmbito da 
elaboração e da execução dos planos de 
acção nacionais, prevêem medidas que
garantam de forma adequada, aquando da 
utilização de produtos fitofarmacêuticos na 
vizinhança de massas de água, que sejam 
preferidos:

Justificação

A formulação existente não proporciona de modo algum segurança jurídica nem
previsibilidade, sobretudo a formulação muito vaga do anterior n° 1. Trata-se de problemas 
que carecem prioritariamente de solução pelos Estados-Membros no âmbito dos seus planos 
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de acção nacionais, nos termos do artigo 4°.

Alteração 41
Artigo 10, n° 1 bis (novo)

1 bis. Os Estados-Membros, no âmbito da 
elaboração e execução dos planos de acção 
nacionais, examinarão em particular as 
seguintes medidas de protecção das massas 
de água: 
(a) estabelecimento de zonas-tampão e de
zonas de protecção nos campos situados ao 
longo de cursos de água, e em particular de 
zonas de protecção, estabelecidas para 
captação de água para consumo público em 
conformidade com o n° 3 do artigo 7° da 
Directiva 2000/60/CE, nas quais não 
possam ser aplicados nem armazenados 
produtos fitofarmacêuticos; as dimensões 
das zonas-tampão serão definidas em 
função dos riscos de poluição e das 
características agrícolas da área em causa;
(b) adopção de medidas apropriadas de 
limitação da dispersão aérea dos produtos 
fitofarmacêuticos, pelo menos em relação 
às culturas contíguas a cursos de água,
nomeadamente, pomares, vinhas e campos 
de lúpulo;
(c) promulgação de medidas adequadas 
para que seja reduzida o mais possível ou, 
se tal for conveniente, seja abandonada a 
aplicação de produtos fitofarmacêuticos em 
ou ao longo de estradas, linhas de 
caminho-de-ferro, superfícies muito 
permeáveis, ou outras infra-estruturas 
próximas de águas de superfície ou de 
águas subterrâneas, ou ainda em 
superfícies impermeáveis onde seja elevado 
o risco de escorrência para águas de 
superfície ou sistemas de esgotos.
Cabe prever em qualquer plano de acção 
nacional as medidas referidas na alínea a)
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Justificação

O texto do n° 1 bis (novo), alíneas a) a c), corresponde basicamente aos n°s 2 a 4 da antiga
proposta da Comissão. As medidas visam o mesmo objectivo, pelo que foram agrupadas num 
único número. Zonas de protecção e zonas-tampão para as massas de água potável são um 
elemento essencial dos planos de acção nacionais. Tal como porém mostra o exemplo 
dinamarquês, medidas voluntárias podem resultar neste âmbito tão eficazes como normas 
jurídicas vinculativas.

Alteração 42
Artigo 10, n° 2

2. Os Estados-Membros garantirão que, 
nos campos situados junto a cursos de 
água, sejam estabelecidas zonas de 
protecção adequadas, nas quais não 
possam ser aplicados ou armazenados 
pesticidas, nomeadamente para proteger as 
zonas de captação de água para consumo 
público estabelecidas em conformidade 
com o n.º 3 do artigo 7.º da 
Directiva 2000/60/CE.

Suprimido

As dimensões das zonas de protecção serão 
definidas em função dos riscos de poluição 
e das características agrícolas da área em 
causa.

Justificação

Passa agora a ser o n° 1 bis (novo), alínea a) (ver alteração 41).

Alteração 43
Artigo 10, n° 3

3. Os Estados-Membros garantirão a 
adopção de medidas apropriadas de 
limitação da dispersão aérea dos pesticidas, 
pelo menos em relação às culturas 
verticais, nomeadamente pomares, vinhas e 
campos de lúpulo, contíguas a cursos de 
água.

Suprimido

Justificação

Passa agora a ser o n° 1 bis (novo), alínea b) (ver alteração 41). 
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Alteração 44
Artigo 10, n° 4

4. Os Estados-Membros garantirão que a 
aplicação de pesticidas em estradas, linhas 
de caminho de ferro, superfícies muito 
permeáveis ou outras infra-estruturas 
próximas de águas de superfície ou de 
águas subterrâneas, ou ao longo dessas 
mesmas estradas, vias férreas, superfícies 
ou infra-estruturas, ou ainda em 
superfícies impermeáveis onde seja elevado 
o risco de escorrência para águas de 
superfície ou sistemas de esgotos, seja 
reduzida o mais possível ou, se tal for 
conveniente, seja abandonada.

Suprimido

Justificação

Passa agora a ser o n° 1 bis (novo), alínea c) (ver alteração 41).

Alteração 45
Artigo 11, parágrafo 1

Os Estados-Membros, tendo devidamente 
em conta os imperativos de higiene e 
segurança pública, garantirão a adopção das 
seguintes medidas:

Os Estados-Membros, baseando-se nos 
resultados de avaliações de riscos 
pertinentes, garantirão a adopção das 
seguintes medidas:

Justificação

Toda a decisão sobre a redução da utilização de produtos fitofarmacêuticos em zonas 
sensíveis deve assentar numa avaliação de riscos pertinente. O que é decisivo não é a 
proibição, mas uma utilização prudente e com baixa aplicação de produtos fitofarmacêuticos, 
em função do objectivo de protecção em causa. Os regulamentos sobre os sítios Natura 2000 
estabelecem eventuais obrigações e princípios, de modo que, por força da subsidiariedade, 
são supérfluas disposições suplementares específicas.  

Alteração 46
Artigo 11,alínea a)

a) Proibição ou restrição ao mínimo 
necessário da utilização de pesticidas em 

a) Proibição ou restrição ao mínimo 
necessário ou abandono total da utilização 
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zonas utilizadas pelo grande público ou por 
estratos sensíveis da população, pelo menos 
parques, jardins públicos, campos 
desportivos, recintos escolares e parques 
infantis;

de pesticidas em zonas utilizadas 
regularmente pelo grande público ou por 
estratos sensíveis da população, pelo menos 
parques, jardins públicos, campos 
desportivos, recintos escolares e parques 
infantis;

Justificação

Trata-se de uma precisão e de uma clarificação. Decisivo não é a proibição, mas a menor 
utilização possível de produtos fitofarmacêuticos para objectivos específicos de protecção 
dos espaços públicos. Dado o escasso consumo de produtos fitofarmacêuticos nos espaços 
públicos, esta disposição é, já hoje, amplamente aplicável nos Estados-Membros. 

Alteração 47
Artigo 11, alínea (b) e parágrafo segundo

(b) Proibição ou restrição da utilização de 
pesticidas em zonas de conservação 
especiais ou noutras zonas recenseadas 
para efeitos do estabelecimento das 
medidas de conservação necessárias em 
conformidade com os artigos 3.º e 4.º da 
Directiva 79/409/CEE e com os artigos 6.º, 
10.º e 12.º da Directiva 92/43/CEE.

Suprimida

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

Alteração 48
Artigo 11, parágrafo 1 bis (novo)

As restrições à utilização de produtos 
fitofarmacêuticos nas zonas Natura 2000
não afectam a adopção, a título voluntário,
de medidas de apoio na acepção dos
regulamentos sobre os Fundos Estruturais 
e do regulamento sobre o desenvolvimento 
do espaço rural.

Justificação

A inclusão da última frase é necessária para clarificar que a limitação da utilização de
produtos fitofarmacêuticos nas zonas Natura 2000, a fim de alcançar os objectivos de 
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conservação, não infringe o princípio de carácter voluntário das medidas de apoio. Até à 
data, os serviços da Comissão não se pronunciaram claramente a este respeito, o que tem 
originado uma incerteza jurídica considerável nos Estados-Membros e dificultado a execução 
de medidas agro-ambientais.

Alteração 49
Artigo 12, n° 1, frase introdutória

1. Os Estados-Membros adoptarão as
medidas necessárias para garantir que as 
operações a seguir indicadas não porão em 
perigo a saúde ou segurança de pessoas, nem 
o ambiente:

1. Os Estados-Membros adoptarão, no 
âmbito dos planos de acção nacionais, com 
base em avaliações de risco pertinentes, 
medidas eventualmente necessárias para 
garantir que as operações a seguir indicadas 
não porão em perigo a saúde ou segurança 
de pessoas, nem o ambiente:

Justificação
As medidas propostas devem ser incluídas nos planos de acção nacionais. É prioritário 
aplicar efectivamente as disposições vigentes através de actividades correspondentes. Nos 
Estados-Membros não escasseiam disposições.

Alteração 50
Artigo 12, n° 2

2. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas necessárias para evitar operações de 
manuseamento perigosas de pesticidas 
autorizados para utilizações 
não-profissionais.

2. Os Estados-Membros adoptarão, no 
âmbito dos planos de acção nacionais, com 
base em avaliações de risco pertinentes, as
medidas eventualmente necessárias para 
evitar operações de manuseamento perigosas 
de pesticidas autorizados para utilizações 
não-profissionais.

Justificação

Ver justificação referente à alteração 49.

Alteração 51
Artigo 12, n° 3

3. Os Estados-Membros garantirão que as 
zonas de armazenagem de pesticidas sejam 
construídas de modo a evitarem-se
libertações indesejadas.

3. Os Estados-Membros adoptarão, no 
âmbito dos planos de acção nacionais, com 
base em avaliações de risco pertinentes, as 
medidas eventualmente necessárias para
garantir que as zonas de armazenagem de 
pesticidas sejam construídas de modo a 
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prevenir libertações indesejadas.

Justificação

Ver justificação referente à alteração 49.

Alteração 52
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 na saúde humana e no 
ambiente.

1. Os Estados-Membros criarão incentivos 
para promover uma agricultura com baixa 
utilização de pesticidas, incluindo a gestão 
integrada das pragas.

Justificação

Os sistemas de incentivo são preferíveis às medidas coercivas para garantir a compreensão 
dos utilizadores para os procedimentos com baixa utilização de produtos fitofarmacêuticos 
ou para a gestão integrada das pragas. Além disso, cabe referir que, no âmbito do 
procedimento de autorização, devem ser examinados os efeitos dos produtos 
fitofarmacêuticos sobre a saúde humana e o ambiente. Deve-se partir do princípio de que os 
produtos fitofarmacêuticos autorizados, uma vez utilizados correctamente, não têm outros 
efeitos para além dos visados.    

Alteração 53
Artigo 13, n° 2

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

Suprimido
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Justificação

O texto está integrado no n° 1 (ver alteração 52).

Alteração 54
Artigo 13, n° 5

5. Os Estados-Membros garantirão que, o 
mais tardar em 1 de Janeiro de 2014, todos 
os utilizadores profissionais de pesticidas 
apliquem as normas gerais de gestão 
integrada das pragas.

Suprimido

Justificação

O objecto do n° 5 já se encontra regulamentado no n° 52 do Regulamento sobre a colocação 
dos produtos fitofarmacêuticos no mercado.

Alteração 55
Artigo 13, n° 6

6. Os Estados-Membros criarão os 
incentivos necessários para encorajar os 
agricultores a aplicarem normas de gestão 
integrada das pragas específicas para as 
culturas em causa.

Suprimido

Alteração 56
Artigo 13, nº 7

7. As normas gerais de gestão integrada das 
pragas, referidas no n.º 5, serão elaboradas
em conformidade com o artigo 52.º do 
Regulamento (CE) n.º ...... .[…]  .

7. A Comissão pode, a título de apoio aos 
Estados-Membros, providenciar pela 
elaboração das normas gerais de gestão 
integrada das culturas referidas no n.º 1, em 
conformidade com o artigo 52.º do 
Regulamento (CE) n.º ... .[…] . Estas 
normas devem encorajar a participação 
pública das partes interessadas.

Alteração 57
Artigo 13, nº 8
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8. As normas de gestão integrada das 
pragas específicas para as culturas em 
causa, referidas no n.º 6, podem ser 
elaboradas em conformidade com o n.° 3 
do artigo 6.º da Directiva 98/34/CE.

Suprimido

Justificação

Deve-se rejeitar a introdução de normas europeias específicas de gestão integrada das 
pragas, uma vez que não podem ter em conta as diferentes condições naturais e climáticas 
que imperam na Europa e estão em contradição com a produção agrícola integrada, 
entendida como um conceito em que as condições locais formam a base essencial de qualquer 
acção.  

Alteração 58
Artigo 13, n° 8 bis (novo)

8 bis. Consideram-se cumpridas as 
obrigações dos beneficiários de pagamentos 
directos, nos termos do artigo 3° em 
combinação com o anexo III do 
Regulamento (CE) n° 1782/2003, no que 
diz respeito à utilização dos produtos 
fitofarmacêuticos, quando se comprove a 
participação em sessões de formação ou de 
aperfeiçoamento nos termos dos artigos 5° 
e 6°, assim como a utilização de 
equipamento que preencha os requisitos 
estabelecidos no artigo 8°.

Justificação

Um requisito fundamental para a correcta utilização dos produtos fitofarmacêuticos constitui 
o conhecimento adequado e o correcto funcionamento do equipamento. É por isso necessário 
apresentar os certificados correspondentes sobre o aperfeiçoamento e sobre o funcionamento 
do equipamento. Quando se tiver no entanto verificado infracções em controlos segundo 
outras disposições (controlos cruzados), continuarão naturalmente a ser aplicáveis as 
sanções previstas no Regulamento 1782/2003.

Alteração 59
Artigo 14, nº 1

1. A Comissão desenvolverá indicadores de 
riscos harmonizados, em conformidade com 
o n.º 3 do artigo 18.º. Até à adopção desses 
indicadores, os Estados Membros podem 

1. A Comissão desenvolverá indicadores de 
riscos e de utilização harmonizados, em 
conformidade com o n.º 3 do artigo 18.º. Até 
à adopção desses indicadores, os Estados 



AD\658220PT.doc 31/37 PE 378.875v02-00

PT

continuar a utilizar os indicadores nacionais 
actuais ou adoptar outros indicadores 
apropriados.

Membros podem continuar a utilizar os 
indicadores nacionais actuais ou adoptar 
outros indicadores apropriados.

Justificação

Deveriam igualmente ser fixados indicadores para a utilização de pesticidas.

Alteração 60
Artigo 14, n° 2, frase introdutória

2. Os Estados-Membros utilizarão os dados 
estatísticos coligidos em conformidade com 
o Regulamento (CE) n.º [ESTAT...] para os 
seguintes efeitos:

2. Os Estados-Membros utilizarão, se for 
caso disso, os dados estatísticos coligidos 
em conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º [ESTAT...] para os seguintes efeitos:

Justificação

Se o Regulamento Estatístico não for aprovado, deve recorrer-se a outros dados estatísticos.

Alteração 61
Artigo 14, nº 2, alínea a)

a) Cálculo, a nível nacional, de indicadores 
de riscos comuns e harmonizados;

a) Cálculo, a nível nacional, de indicadores 
de riscos e de utilização comuns e 
harmonizados;

Justificação

Ver alteração 59.

Alteração 62
Artigo 14, nº 2, alínea b) bis (novo)

b bis) Identificação das predisposições para 
a ocorrência de pragas e de doenças, assim 
como para o desenvolvimento de fungos;

Justificação

Deveria igualmente insistir-se nas questões acima mencionadas, uma vez que estas também 
afectam os indicadores de risco aquando da utilização de produtos fitofarmacêuticos.

Alteração 63
Artigo 14, n° 2, alínea c bis) (nova)
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(c bis) Elaboração, avaliação e adaptação 
dos planos de acção nacionais.

Alteração 64
Artigo 14, n° 3

3. Os Estados-Membros transmitirão os 
resultados das avaliações efectuadas em 
conformidade com o n.º 2 à Comissão e aos 
outros Estados-Membros.

3. Os Estados-Membros transmitirão os 
resultados das avaliações efectuadas em 
conformidade com o n.º 2 à Comissão.

Os resultados serão disponibilizados ao 
grande público através da base de dados na 
Internet nos termos do n° 2 bis do artigo 4°. 

Justificação

Resulta da inclusão do n° 2, alínea a) do artigo 4°.

Alteração 65
Artigo 14, n° 4, parágrafo 1

4. A Comissão utilizará os dados estatísticos 
coligidos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º [ESTAT...] e os 
elementos referidos no n.º 3 para calcular 
indicadores de riscos a nível comunitário, de 
modo a determinar as tendências de risco 
associadas à utilização de pesticidas.

4. A Comissão utilizará, se for caso disso, os 
dados estatísticos coligidos em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º [ESTAT...] e os elementos referidos no 
n.º 3 para calcular indicadores de riscos e de 
utilização a nível comunitário, de modo a 
determinar as tendências de risco associadas 
à utilização de pesticidas.

Alteração 66
Artigo 14, n° 4, parágrafo 2 bis (novo)

Os resultados serão disponibilizados ao 
grande público através da base de dados na 
Internet nos termos do n° 2 bis do artigo 4°.  

Justificação

Resulta da inclusão do artigo 4°, n° 2 bis (novo).



AD\658220PT.doc 33/37 PE 378.875v02-00

PT

Alteração 67
Artigo 14, nº 5

5. Para os efeitos do n.º 2, alínea a), e do n.º 
3, os indicadores de riscos serão calculados 
com base em dados de perigos e de 
exposição, de registos da utilização de 
pesticidas, de características dos pesticidas, 
meteorológicos e relativos aos solos.

5. Para os efeitos do n.º 2, alínea a), e do n.º 
3, os indicadores de riscos e de utilização 
serão calculados com base em dados de 
perigos e de exposição, de registos da 
utilização de pesticidas, de características 
dos pesticidas, meteorológicos e relativos 
aos solos.

Justificação

Ver alteração 59.

Alteração 68
Artigo 14, n° 5 bis (novo)

5 bis. No âmbito da recolha de dados, deve 
procurar-se não impor aos agricultores na 
Comunidade obrigações adicionais de 
documentação, nem obrigações 
inadequadas de notificação e informação.

Justificação

Os agricultores já agora estão sujeitos a consideráveis obrigações de documentação e
informação. Se no futuro vier a ser adoptado um Regulamento Estatístico para os produtos 
fitofarmacêuticos, deve procurar-se que o mesmo não imponha obrigações adicionais e 
inadequadas de notificação, informação e documentação aos agricultores. Em linhas gerais, 
seria suficiente a recolha de mostras aleatórias numa base voluntária, ou em consequência 
de controlos já efectuados.

Alteração 69
Artigo 15

A Comissão apresentará com regularidade 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório dos progressos realizados na 
aplicação da presente directiva, 
acompanhado das propostas de alteração que 
se justificarem.

A Comissão apresentará com regularidade 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho, mas 
pelo menos de cinco em cinco anos, um 
relatório dos progressos realizados na 
aplicação da presente directiva, 
acompanhado das propostas de alteração que 
se justificarem.
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Justificação

Adaptação aos prazos previstos para a revisão dos planos.

Alteração 70
Artigo 15 bis (novo)

Artigo 15º bis
A Comissão instituirá um fundo europeu 
para as pequenas utilizações, encarregado 
de encorajar a cooperação entre 
organismos de investigação dos Estados-
Membros na investigação de culturas na 
agricultura de pequena dimensão.  
Em complemento a este fundo, a Comissão 
estabelecerá uma plataforma que permita o 
intercâmbio de informações e das melhores 
práticas sobre a utilização de produtos 
fitofarmacêuticos nas culturas de pequena 
dimensão e a utilização sustentável dos 
produtos fitofarmacêuticos. 

Alteração 71
Artigo 16, parágrafo 1

Os Estados-Membros determinarão as 
sanções aplicáveis em caso de infracção às 
disposições nacionais adoptadas em 
conformidade com a presente directiva e 
adoptarão as medidas necessárias para 
garantir a aplicação das mesmas. As sanções 
previstas devem ser efectivas, 
proporcionadas e dissuasivas.

Os Estados-Membros determinarão as 
sanções aplicáveis em caso de infracção às 
disposições nacionais adoptadas em 
conformidade com os artigos 6°, 8° e 9° da 
presente directiva e adoptarão as medidas 
necessárias para garantir a aplicação das 
mesmas. As sanções previstas devem ser 
efectivas, proporcionadas e dissuasivas.

Justificação

Precisão do regime de sanções.

Alteração 72
Artigo 16 bis (novo)

Artigo 16º bis
As disposições da Directiva 2004/35/CE 
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não são aplicáveis sempre que o agricultor 
utilize produtos fitofarmacêuticos em 
conformidade com as disposições relativas 
à autorização. 

Justificação

Os agricultores que respeitam a legislação em vigor sobre produtos fitofarmacêuticos não 
devem ser responsáveis pelos danos causados ao ambiente na acepção da Directiva 
2004/35/CE. A utilização de produtos fitofarmacêuticos autorizados conforme com as 
disposições de utilização deve eximir o agricultor da responsabilidade prevista no nº 1 do 
artigo 3º da Directiva 2004/35/CE. 

Alteração 73
Artigo 18, n° 2

2. Sempre que seja feita referência ao 
presente número, serão aplicáveis os 
artigos 3.º e 7.º da Decisão 1999/468/CE, 
atentas as disposições do artigo 8.º da 
mesma.

Suprimido

Justificação

Correcção de um erro de redacção. A referência ao artigo 3° da Decisão 1999/468/CE é 
supérflua, uma vez que em nenhum passo do texto se faz referência a esse procedimento.

Alteração 74
Artigo 18, n° 3

3. Sempre que seja feita referência ao 
presente número, serão aplicáveis os 
artigos 5.º e 7.º da Decisão 1999/468/CE, 
atentas as disposições do artigo 8.º da 
mesma.

3. Sempre que seja feita referência ao 
presente número, serão aplicáveis os 
artigos 5° bis, n°s 1 a 4, e 7.º da Decisão 
1999/468/CE, atentas as disposições do 
artigo 8.º da mesma.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da 
Decisão 1999/468/CE será de três meses

Justificação

É necessário adaptar a comitologia, uma vez que em alguns passos da directiva se prevê a 
modificação de algumas disposições gerais não fundamentais através do procedimento do
comité de regulamentação (artigo 5°, n° 3, artigo 8°, n° 5 e artigo 14°, n° 1), para cujo efeito 
se prevê, por força da Decisão do Conselho 2000/512/CE, o "procedimento de 
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regulamentação com controlo". Não se afigura necessário estabelecer prazos nos termos do
artigo 5° bis, n° 6, da Decisão 1999/468/CE, já que não são previsíveis casos 
particularmente urgentes.

Alteração 75
Artigo 19, alínea c bis) (nova)

c bis) A criação de uma base de dados na 
Internet, nos termos do n° 2 bis do artigo 
4°.

Justificação

Resulta da inclusão do artigo 4°, n° 2 bis (novo).
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