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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta de regulamento relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado 
visa essencialmente substituir a Directiva 91/414/CE. Prevê uma autorização à escala 
europeia (ou uma proibição à escala europeia no caso dos formulantes) de substâncias activas 
e outros componentes (agentes de protecção (lista positiva), agentes sinérgicos (lista positiva) 
e formulantes (lista negativa) dos produtos fitofarmacêuticos, uma autorização nacional dos 
produtos fitofarmacêuticos combinada com o reconhecimento mútuo no interior de zonas 
geográficas recentemente criadas, uma avaliação comparativa dos produtos fitofarmacêuticos 
que contêm substâncias potencialmente perigosas, novas regras aplicáveis às utilizações 
menores, novas regras em matéria de protecção de dados e confidencialidade, bem como 
novas normas sobre a documentação de vendas e utilização.

Apesar dos produtos fitofarmacêuticos poderem ter efeitos nocivos para a saúde humana e o 
ambiente, é inquestionável que são essenciais para assegurar a produção de produtos agrícolas
de qualidade e a preços comportáveis. É necessária uma vasta gama de produtos químicos 
seguros para um controlo das pragas eficaz. Os produtos fitofarmacêuticos desempenham um 
papel essencial na estratégia comunitária para assegurar a saúde das plantas e uma utilização 
eficaz dos recursos limitados, tais como o solo.

A agricultura carece efectivamente de um processo de autorização que 

• seja previsível,

• proporcione resultados fiáveis,

• não impeça a entrada no mercado de produtos seguros por meras razões processuais,

• conduza a uma maior harmonização na colocação no mercado de produtos 
fitofarmacêuticos,

• tome em devida consideração a necessidade de normas específicas para as utilizações 
menores,

• crie condições de concorrência equitativas para os agricultores na Europa,

• minimize assim as práticas formalmente ilegais (comercialização e utilização) na 
Europa.

O relator apoia a linha geral da abordagem seguida pela Comissão no sentido de facilitar o 
reconhecimento e a disponibilidade de produtos fitofarmacêuticos testados, seguros e mais 
compatíveis com o ambiente numa dada zona, harmonizar a autorização das substâncias não 
activas pela primeira vez, reconhecer a necessidade de normas específicas sobre utilizações 
menores e tornar o processo de autorização mais abrangente.

Todavia, o relator propõe alterações ao processo de autorização eliminando os prazos de
natureza meramente processual. Propõe igualmente, ao invés da Comissão, manter as 
disposições da Directiva 91/414/CE relativas à autorização provisória, a fim de que possam 
ser disponibilizados aos agricultores produtos seguros e inovadores com a maior celeridade
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possível, bem como a fim de introduzir normas sobre as importações paralelas para uma 
maior harmonização do processo de autorização. O relator propõe igualmente facilitar o 
reconhecimento interzonal de produtos fitofarmacêuticos, permitindo simultaneamente aos 
Estados-Membros impor condições adicionais à utilização em função dos diferentes padrões 
de utilização, etc.

As alterações na autorização de produtos fitofarmacêuticos com pouca utilização são 
propostas no sentido de encorajar os Estados-Membros, a Comissão e as empresas a investir 
mais neste domínio. 

A autorização de produtos fitofarmacêuticos deve assentar numa abordagem baseada no 
risco, dado que o risco associado a uma substância específica pode variar consideravelmente 
em função da dosagem, das medidas para reduzir os riscos e do ambiente natural. A 
introdução de critérios rígidos deve ser uma excepção. O relator propõe, pois, alterar a 
natureza da maioria dos critérios rígidos propostos pela Comissão e tomá-los como uma 
base para a classificação de certas substâncias como "substâncias potencialmente perigosas" 
e que têm de ser submetidas a uma avaliação comparativa. O período de autorização das 
substâncias potencialmente perigosas deve ser idêntico ao previsto para as outras substâncias 
porquanto é obrigatório um acompanhamento específico e a autorização pode ser retirada a 
qualquer momento. 

São necessários produtos novos e inovadores para um controlo sustentável e eficaz das 
pragas. Só serão produzidos novos produtos se os conhecimentos científicos das empresas 
envolvidas na investigação forem devidamente protegidos.

A definição supérflua de boas práticas ambientais e o prazo imposto para a observância de 
princípios voláteis de gestão integrada das pragas foram suprimidos.

O relator tentou aligeirar a carga burocrática imposta aos agricultores. Dado que um elevado 
número de normas de execução são deixadas à comitologia, incumbirá essencialmente aos 
Estados-Membros e à Comissão a responsabilidade de reduzir a carga administrativa
imposta aos agricultores. Posto que as normas de comitologia propostas não são conformes 
com os últimos acordos concluídos entre o Conselho, o Parlamento Europeu e a Comissão, o 
relator solicita à comissão competente quanto à matéria de fundo que analise mais 
aprofundadamente este aspecto. As decisões de carácter legislativo não devem ser deixadas 
exclusivamente à Comissão.

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

  
1 Ainda não publicado em JO.
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Alteração 1
Considerando 6 bis (novo)

(6 bis) Na Comunidade, diversos tipos de 
plantas são importantes para as culturas de 
grande e pequena dimensão. A diversidade 
destes tipos de cultura deve ser protegida 
mediante a autorização da utilização de 
diferentes produtos fitofarmacêuticos.

Alteração 2
Considerando 8

(8) O objectivo do presente regulamento é 
garantir um elevado nível de protecção da 
saúde humana e animal e do ambiente. Deve 
prestar se particular atenção à protecção de 
grupos populacionais vulneráveis, incluindo 
grávidas, lactentes e crianças. O princípio de 
precaução deve ser aplicado e garantir que a 
indústria demonstra que as substâncias e 
produtos produzidos ou colocados no 
mercado não afectam negativamente a saúde 
humana e o ambiente.

(8) O objectivo do presente regulamento é 
garantir um elevado nível de protecção da 
saúde humana e animal e do ambiente e, 
paralelamente, assegurar a competitividade 
da agricultura europeia. Deve prestar se 
particular atenção à protecção de grupos 
populacionais vulneráveis, incluindo 
grávidas, lactentes e crianças. O princípio de 
precaução deve ser aplicado e garantir que a 
indústria demonstra que as substâncias e 
produtos produzidos ou colocados no 
mercado não afectam negativamente a saúde 
humana e o ambiente.

Justificação

As medidas e decisões que forem tomadas não devem reverter em prejuízo da competitividade 
da agricultura europeia no mercado internacional.

Alteração 3
Considerando 9

(9) As substâncias só devem ser incluídas 
em produtos fitofarmacêuticos se tiver sido 
demonstrado que apresentam um benefício 
indiscutível para a produção vegetal e que 
não se prevê que tenham quaisquer efeitos 
nocivos na saúde humana ou animal, nem 
qualquer influência inaceitável no ambiente. 
Para obter o mesmo nível de protecção em 
todos os Estados Membros, a decisão sobre a 
aceitabilidade ou não de tais substâncias 

(9) As substâncias só devem ser incluídas 
em produtos fitofarmacêuticos se tiver sido 
demonstrado que apresentam um benefício 
indiscutível para a produção vegetal e que 
nem elas nem os seus resíduos tenham 
quaisquer efeitos nocivos na saúde humana 
ou animal, nem qualquer influência 
inaceitável no ambiente. Para obter o mesmo 
nível de protecção em todos os Estados 
Membros, a decisão sobre a aceitabilidade 
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deve ser assumida a nível comunitário. ou não de tais substâncias deve ser assumida 
a nível comunitário.

Justificação

Os resíduos têm por vezes um efeito mais nocivo do que a própria substância. Por 
conseguinte, é necessário estudar os efeitos desses resíduos sobre a saúde humana e animal e 
o ambiente.

Alteração 4
Considerando 13

(13) No interesse da segurança, o período de 
aprovação das substâncias activas deve ser 
limitado. O período de aprovação deve ser 
proporcional aos riscos possíveis inerentes 
à utilização das substâncias em apreço. A 
experiência adquirida com a utilização real 
dos produtos fitofarmacêuticos que contêm 
as substâncias em apreço e a evolução 
científica e tecnológica devem ser tidas em 
conta em qualquer decisão que diga respeito 
à renovação de uma aprovação. Após a 
primeira renovação, tais substâncias só 
devem ser novamente revistas se houver 
indicações de que já não preenchem as 
exigências constantes do presente 
regulamento.

(13) No interesse da segurança, o período de 
aprovação das substâncias activas deve ser 
limitado. A experiência adquirida com a 
utilização real dos produtos 
fitofarmacêuticos que contêm as substâncias 
em apreço e a evolução científica e 
tecnológica devem ser tidas em conta em 
qualquer decisão que diga respeito à 
renovação de uma aprovação. Após a 
primeira renovação, deve ser criado um 
programa para a renovação regular da 
aprovação dessas substâncias.

Justificação

A presente alteração garante que as substâncias novas e antigas que foram incluídas na lista 
positiva a partir de 1991 (Anexo I da Directiva 91/414/CEE) sejam regularmente 
reexaminadas e os seus riscos tidos em consideração. 

Alteração 5
Considerando 21

(21) As disposições que regulamentam as 
autorizações devem ser garantia de um nível 
elevado de protecção. Em particular, ao 
conceder autorizações de produtos 
fitofarmacêuticos, o objectivo de proteger a 
saúde humana ou animal e o ambiente deve 
predominar sobre o de melhorar a produção 

(21) As disposições que regulamentam as 
autorizações devem ser garantia de um nível 
elevado de protecção. Em particular, ao 
conceder autorizações de produtos 
fitofarmacêuticos, o objectivo de proteger a 
saúde humana ou animal e o ambiente deve 
predominar sobre o de melhorar a produção 
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vegetal. Assim, deve poder ser demonstrado, 
antes de os produtos fitofarmacêuticos serem 
colocados no mercado, que constituem um 
verdadeiro benefício em termos de 
produção vegetal e não apresentam 
qualquer efeito nocivo para a saúde 
humana ou animal ou qualquer influência 
inaceitável para o ambiente.

vegetal. Assim, deve poder ser demonstrado, 
antes de os produtos fitofarmacêuticos serem 
colocados no mercado que não apresentam 
qualquer efeito nocivo para a saúde 
humana ou animal ou para o ambiente e 
que constituem realmente um verdadeiro 
benefício em termos de produção vegetal na 
zona geográfica em causa.

Alteração 6
Considerando 22 bis (novo)

(22) A disponibilidade de produtos 
fitofarmacêuticos diferentes e seguros é 
necessária para uma gestão óptima das 
pragas. O processo de autorização deve, por 
conseguinte, ser o mais célere possível. É 
conveniente manter a autorização 
provisória e harmonizar as regras relativas 
às importações paralelas.

Alteração 7
Considerando 24

(24) As autorizações concedidas por um 
Estado-Membro devem ser aceites por 
outros cujas condições ecológicas e 
climáticas sejam comparáveis, para evitar 
duplicação de trabalho, reduzir a carga 
administrativa para a indústria e os 
Estados-Membros e garantir uma maior 
harmonização da disponibilidade dos 
produtos fitofarmacêuticos. Assim, a União 
Europeia deve ser dividida em zonas de 
autorização com condições comparáveis 
para facilitar esse reconhecimento mútuo.

(24) As autorizações concedidas por um 
Estado-Membro devem ser aceites por 
outros cujas condições ecológicas e 
climáticas sejam comparáveis, para evitar 
duplicação de trabalho, reduzir a carga 
administrativa para a indústria e os 
Estados-Membros e garantir uma maior 
harmonização da disponibilidade dos 
produtos fitofarmacêuticos. Assim, a União 
Europeia deve ser dividida em zonas de 
autorização com condições comparáveis 
para alcançar um verdadeiro
reconhecimento mútuo.

Justificação

Tendo em vista a criação definitiva de um mercado interno operacional no domínio dos 
produtos fitofarmacêuticos, é necessária uma autorização a nível comunitário. No âmbito do 
processo de autorização, importa ter igualmente em conta as exigências e restrições 
adicionais em matéria de utilização (p. ex. exigências relativas à distância, proibições 
temporárias de utilização, etc.). 
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Alteração 8
Considerando 24 bis (novo)

(24 bis) O reconhecimento mútuo numa 
determinada zona acelera e facilita o 
processo de autorização dos produtos 
fitofarmacêuticos. Dado que os padrões de 
utilização e as condições naturais podem 
variar dentro de uma zona, os 
Estados-Membros deverão ter o direito de 
impor condições de utilização específicas. 
Os Estados-Membros não serão obrigados
a reconhecer a retirada de uma autorização 
por um Estado-Membro na mesma zona se 
puderem provar que as condições no seu 
território permitem uma utilização segura. 
Os Estados-Membros deverão cooperar em 
todas as fases do processo de autorização 
de um produto fitofarmacêutico.

Alteração 9
Considerando 24 bis (novo)

(24 bis) A divisão dos Estados-Membros em 
zonas de autorização constitui o primeiro 
passo para a criação de um mercado 
interno integrado no domínio dos produtos 
fitofarmacêuticos, em que a autorização de 
um produto fitofarmacêutico seja válida em 
toda a UE. A Comissão apresentará
regularmente um relatório intercalar sobre 
a realização do mercado interno no 
domínio dos produtos fitofarmacêuticos. 
Apresentará propostas de medidas que 
permitam realizar o mercado interno o 
mais rapidamente possível.

Justificação

Tendo em vista a criação definitiva de um mercado interno operacional no domínio dos 
produtos fitofarmacêuticos, é necessária uma autorização a nível comunitário. Um primeiro 
passo nesse sentido poderá ser a autorização por zonas, em que a autorização de um produto 
fitofarmacêutico num Estado-Membro de uma zona seja válida para todos os 
Estados-Membros da mesma zona. O objectivo desta medida é criar um mercado interno no 
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domínio dos produtos fitofarmacêuticos, o que significa que a autorização de um produto 
fitofarmacêutico num Estado-Membro da UE será automaticamente extensiva a toda a UE. 

Alteração 10
Considerando 28

(28) Para assegurar um nível elevado de 
protecção da saúde humana e do ambiente, 
os produtos fitofarmacêuticos devem ser 
utilizados em conformidade com os 
princípios da gestão integrada das pragas. O 
Conselho incluirá no requisito legal de 
gestão referido no anexo III do 
Regulamento (CE) nº 1782/2003 os 
princípios de gestão integrada das pragas, 
incluindo boas práticas fitofarmacêuticas e 
ambientais. Convém, pois, fixar um período 
transitório para que os Estados-Membros 
organizem as estruturas necessárias para que 
os utilizadores possam aplicar os produtos 
fitofarmacêuticos segundo os princípios da 
gestão integrada das pragas.

(28) Para assegurar um nível elevado de 
protecção da saúde humana e do ambiente, 
os produtos fitofarmacêuticos devem ser 
utilizados em conformidade com os 
princípios da gestão integrada das pragas. 
Convém, pois, fixar um período transitório 
para que os Estados-Membros organizem as 
estruturas necessárias para que os 
utilizadores possam aplicar os produtos 
fitofarmacêuticos segundo os princípios da 
gestão integrada das pragas.

Justificação

É rejeitada a introdução de novas obrigações de condicionalidade. 

Alteração 11
Considerando 37 bis (novo)

(37 bis) É necessário proporcionar aos 
operadores as mesmas possibilidades de 
acesso ao mercado e, em particular, 
permitir que as pequenas e médias 
empresas exerçam a sua actividade por 
forma a que os agricultores possam dispor, 
em quantidade suficiente, de produtos 
fitofarmacêuticos seguros e eficazes.

Justificação

O acesso ao mercado de diferentes operadores em igualdade de condições fomenta a 
inovação e o desenvolvimento de novos produtos e contribui para a melhoria dos existentes. 
Estimula igualmente a concorrência no mercado e permite aos agricultores dispor de um 
maior número de produtos.
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Alteração 12
Considerando 38

(38) O Regulamento (CE) nº 882/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de 
Abril de 2004, relativo aos controlos oficiais 
realizados para assegurar a verificação do 
cumprimento da legislação relativa aos 
alimentos para animais e aos géneros 
alimentícios e das normas relativas à saúde e 
ao bem-estar dos animais prevê medidas de 
controlo para a utilização de produtos 
fitofarmacêuticos em todas as fases da 
produção de alimentos, incluindo 
conservando registos sobre essa utilização. 
Convém aplicar regras semelhantes à 
armazenagem e utilização de produtos 
fitofarmacêuticos não abrangidos pelo 
Regulamento (CE) nº 882/2004.

(38) O Regulamento (CE) n.º 882/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de 
Abril de 2004, relativo aos controlos oficiais 
realizados para assegurar a verificação do 
cumprimento da legislação relativa aos 
alimentos para animais e aos géneros 
alimentícios e das normas relativas à saúde e 
ao bem-estar dos animais prevê medidas de 
controlo para a utilização de produtos 
fitofarmacêuticos em todas as fases da 
produção de alimentos, desde que os 
produtos fitofarmacêuticos sejam
directamente utilizados na produção de 
alimentos, incluindo conservando registos 
sobre essa utilização. 

Justificação

O Regulamento (CE) n° 882/2004 não diz respeito aos produtos fitofarmacêuticos.

Alteração 13
Considerando 38 bis (novo)

(38 bis) A carga administrativa imposta aos 
agricultores deve ser o mais limitada
possível.

Alteração 14
Artigo 1

Objecto Objecto e finalidade
O presente regulamento fixa as regras 
aplicáveis à autorização dos produtos 
fitofarmacêuticos sob forma comercial, à sua 
colocação no mercado, utilização e controlo 
na Comunidade.

1. O presente regulamento fixa as regras 
aplicáveis à autorização dos produtos 
fitofarmacêuticos sob forma comercial, à sua 
colocação no mercado, utilização e controlo 
na Comunidade.

O presente regulamento fixa as regras 
aplicáveis à aprovação de substâncias 

2. O presente regulamento fixa as regras 
aplicáveis à aprovação de substâncias 
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activas, agentes de protecção e agente 
sinérgicos, que os produtos 
fitofarmacêuticos contêm ou em que 
consistem, e as regras aplicáveis a 
adjuvantes e formulantes.

activas, agentes de protecção e agente 
sinérgicos, que os produtos 
fitofarmacêuticos contêm ou em que 
consistem, e as regras aplicáveis a 
adjuvantes e formulantes.

3. O objectivo do presente regulamento é 
garantir um elevado nível de protecção da 
saúde humana e animal e do ambiente. 
4. O presente regulamento baseia-se no 
princípio de precaução, a fim de garantir 
que as substâncias ou os produtos 
colocados no mercado não afectam 
negativamente a saúde humana ou o 
ambiente.

Justificação

Na actual proposta, o objectivo do regulamento está apenas consignado nos considerandos. 
O objectivo deveria ser definido nos primeiros artigos. O princípio de precaução é 
mencionado apenas no considerando 8 e no nº 2 do artigo 13º. É preferível referi-lo nos 
primeiros artigos do regulamento.

Alteração 15
Artigo 3, n° 9 bis (novo)

(9 bis) "Comércio paralelo",
a importação de produtos fitofarmacêuticos 
de um Estado-Membro onde esse produto 
foi autorizado em conformidade com o 
disposto na Directiva 91/414/CEE ou no 
presente regulamento, com vista à sua 
colocação no mercado do Estado-Membro 
importador onde o referido produto 
fitofarmacêutico ou um produto de 
referência idêntico foi autorizado em 
conformidade com o disposto na Directiva 
91/414/CEE ou no presente regulamento.

Justificação

É necessário estabelecer uma definição inequívoca e definir um conjunto mínimo de 
princípios comunitários uniformes que regulamentem a colocação no mercado de produtos 
fitofarmacêuticos através do comércio paralelo.
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Alteração 16
Artigo 3, n° 9 ter (novo)

(9 ter) "Idêntico",
os produtos fitofarmacêuticos são 
considerados idênticos se:
● tiverem uma origem comum,
● tiverem sido fabricados pela mesma 
empresa, por uma filial ou no âmbito de 
uma licença ("produtor"), ou se
● tiverem sido, no mínimo, fabricados 
segundo a mesma fórmula, com a mesma 
substância activa, e se os seus efeitos forem 
idênticos, tendo em conta, nomeadamente, 
as diferenças susceptíveis de ocorrer em 
função das condições agrícolas, da saúde 
das plantas e do ambiente e, em particular, 
das condições climáticas.

Justificação

Alteração relativa aos princípios do comércio paralelo: o procedimento simplificado de 
colocação no mercado de produtos fitofarmacêuticos através de comércio paralelo só deve 
ser aplicável no caso de um produto importado ser idêntico a um produto autorizado, pelo 
que importa definir o termo "idêntico". 

Alteração 17
Artigo 3, n° 10

acto administrativo graças ao qual a 
Autoridade competente de um 
Estado-Membro autoriza a colocação no 
mercado de um produto fitofarmacêutico no 
seu território.

acto administrativo graças ao qual a 
Autoridade competente de um 
Estado-Membro autoriza a colocação no 
mercado de um produto fitofarmacêutico na 
zona.

Justificação

Tendo em vista a criação definitiva de um mercado interno operacional no domínio dos 
produtos fitofarmacêuticos, é necessária uma autorização a nível comunitário.

Alteração 18
Artigo 3, nº 18



AD\660810PT.doc 13/64 PE 382.298v03-00

PT

«Boa prática fitofarmacêutica», «Boa prática fitofarmacêutica»,
prática selectiva dos tratamentos 
fitofarmacêuticos aplicados a uma dada 
cultura, em conformidade com as condições 
da sua utilização autorizada, no respeito das 
doses e dos tempos para assegurar uma 
eficácia óptima da menor quantidade 
necessária, tendo em conta as condições 
locais e as possibilidades de controlo 
biológico e das culturas.

prática selectiva dos tratamentos 
fitofarmacêuticos aplicados a uma dada 
cultura, em conformidade com as condições 
da sua utilização autorizada, no respeito das 
doses e dos tempos para assegurar uma 
eficácia óptima da menor quantidade 
necessária, tendo em conta a gestão da 
resistência, as condições locais e as 
possibilidades de controlo biológico e das 
culturas.

Alteração 19
Artigo 3, nº 19

(19) «Boa prática ambiental», Suprimido
prática fitofarmacêutica que inclui o 
manuseamento e a aplicação de produtos 
fitofarmacêuticos de maneira a contaminar 
o mínimo praticável o ambiente.

Justificação

A definição de "boa prática ambiental" é redundante e cria uma confusão desnecessária. A 
protecção do ambiente faz parte do processo de autorização e insere-se, igualmente, no 
âmbito da "gestão integrada das pragas" e da "boa prática fitofarmacêutica".

Alteração 20
Artigo 3, nº 21

os relatórios de testes ou de estudos estão 
abrangidos pelas regras em matéria de 
protecção de dados, pelo que o seu 
proprietário pode recusar a utilização dos 
dados em benefício de terceiros.

os relatórios de testes ou de estudos, 
incluindo os resumos, estão abrangidos 
pelas regras em matéria de protecção de 
dados, pelo que o seu proprietário pode 
recusar a utilização dos dados em benefício 
de terceiros.

Alteração 21
Artigo 3, n° 21 bis (novo)

(21 bis) "Estado-Membro relator"
o Estado-Membro que aceita assumir a 
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competência da avaliação das substâncias 
activas, dos agentes de protecção ou dos 
agentes sinérgicos. Deve desempenhar esta 
tarefa de forma profissional e publicar um 
relatório de avaliação de impacto dentro de 
um determinado prazo.

Justificação

É necessário dar uma definição de Estado-Membro relator.

Alteração 22
Artigo 3, n° 21 ter (novo)

(21 ter) "Efeito inaceitável no ambiente"
qualquer efeito que possa induzir uma 
modificação irreversível da biodiversidade e 
dos biótopos, nomeadamente pela 
perturbação significativa de certas espécies 
que possa causar, a prazo, a sua extinção. 

Justificação

O termo inaceitável nunca é definido com precisão.

Alteração 23
Artigo 4, ponto 2, alínea a)

a) não terão quaisquer efeitos nocivos na 
saúde humana, incluindo grupos de pessoas
vulneráveis, ou na saúde animal, tendo em 
conta os efeitos cumulativos e sinergéticos 
conhecidos (se existirem métodos para 
avaliar tais efeitos), nem nas águas 
subterrâneas; 

a) não terão quaisquer efeitos nocivos na 
saúde humana, nomeadamente na saúde dos 
utilizadores que estão em contacto directo 
com os produtos, devendo prestar-se 
particular atenção aos grupos vulneráveis 
como as mulheres em idade de procriação, 
os fetos e as crianças até à puberdade, ou 
na saúde animal, tendo em conta os efeitos 
cumulativos e sinergéticos, nem nas águas 
subterrâneas; 

Justificação

Segundo o princípio de precaução, as substâncias não devem ter efeitos nocivos na saúde 
humana, em particular na dos grupos vulneráveis como os fetos e as crianças, nem no 
ambiente. Este princípio é coerente com a resposta do Parlamento Europeu (resolução 
P5_TA(2002)0276) e do Conselho à anterior comunicação da Comissão sobre a revisão da 
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Directiva 91/414/CEE. Os trabalhadores agrícolas e os agricultores que estejam em contacto 
directo com as substâncias ao encher os pulverizadores ou que estejam expostos às 
substâncias enquanto trabalham nos campos devem também ser considerados como um 
grupo de alto risco.

Alteração 24
Artigo 4, n° 2, alínea c)

c) quanto aos resíduos toxicológica e 
ambientalmente significativos, serão 
disponibilizados métodos gerais para a sua 
medição.

c) quanto aos resíduos de todos os produtos 
fitofarmacêuticos, existem métodos gerais
para a sua medição que são suficientemente 
sensíveis em relação ao nível de 
preocupação suscitado por vários meios 
ambientais e biológicos.

Alteração 25
Artigo 4, n° 3, parte introdutória

3. A utilização de produtos fitofarmacêuticos 
preencherá as seguintes exigências, após 
aplicação coerente com as boas práticas 
fitofarmacêuticas e tendo em conta as
condições normais de utilização:

3. A utilização de produtos fitofarmacêuticos 
preencherá as seguintes exigências, após 
aplicação coerente com a utilização 
adequada e em condições realistas de 
utilização:

Alteração 26
Artigo 4, n° 3, alínea b)

b) não terá efeitos nocivos imediatos ou 
posteriores na saúde humana ou animal, 
directamente ou através da água potável, dos 
alimentos, dos alimentos para animais ou do 
ar ambiente, nem consequências no local de 
trabalho, nem outros efeitos indirectos, 
tendo em conta os efeitos cumulativos e 
sinérgicos conhecidos, desde que existam 
métodos para avaliar esses efeitos, nem nas 
águas subterrâneas; 

b) não terá efeitos nocivos imediatos ou 
posteriores:

i) na saúde humana, devendo prestar-se 
particular atenção aos grupos vulneráveis
como as mulheres em idade de procriação, 
os fetos e as crianças até à puberdade;
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ii) ou na saúde animal, directamente ou 
através da água potável, dos alimentos, dos 
alimentos para animais ou do ar ambiente, 
incluindo a poluição a longa distância que 
afecta, por exemplo, a região polar, nem 
consequências no local de trabalho, nem 
outros efeitos indirectos, tendo em conta os 
efeitos cumulativos e sinérgicos conhecidos, 
nem nas águas subterrâneas; 

Alteração 27
Artigo 4, n° 3, alínea e), subalínea ii)

ii) ao impacto sobre as espécies não visadas; ii) ao impacto sobre as espécies não visadas, 
nomeadamente sobre o comportamento 
dessas espécies;

Justificação

Acontece com demasiada frequência que só a mortalidade seja objecto de estudo e não os
efeitos sobre o comportamento, pelo que é necessário especificar.

Alteração 28
Artigo 4, nº 3, alínea e), subalínea iii)

iii) ao seu impacto na biodiversidade. Suprimido

Justificação

Todos os produtos fitofarmacêuticos têm impacto na biodiversidade. A biodiversidade é um 
conceito muito amplo e não comporta limitações. Como revela o debate em torno dos OGM, 
não existe um processo científico para avaliar os impactos na biodiversidade enquanto um 
todo. O texto proposto corresponde ao texto da directiva relativa aos biocidas.

Alteração 29
Artigo 8, n° 2

2. O processo completo deve incluir o texto 
integral dos relatórios dos testes e estudos 
correspondentes a todas as informações 
referidas nas alíneas b) e c) do nº 1. 
Não inclui quaisquer relatórios de testes ou 
estudos que envolvam a administração 
deliberada da substância activa ou do 

2. O processo completo deve incluir o texto 
integral dos relatórios dos testes e estudos 
correspondentes a todas as informações 
referidas nas alíneas b) e c) do nº 1. 
Não inclui quaisquer relatórios de testes ou 
estudos que envolvam a administração 
deliberada da substância activa ou do 
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produto fitofarmacêutico a humanos. produto fitofarmacêutico a humanos. 

Justificação

A rejeição dos dados já disponíveis, cientificamente provados e aceites do ponto de vista 
ético, relativos aos seres humanos, não se coaduna com os princípios científicos e altera a 
qualidade das decisões em matéria de gestão dos riscos.

Alteração 30
Artigo 9, nº 2, parágrafo 1

2. Sempre que um ou mais dos elementos 
previstos no artigo 8º estejam ausentes, o 
Estado-Membro deve informar o requerente, 
fixando o prazo para a sua apresentação.

2.Sempre que um ou mais dos elementos 
previstos no artigo 8º estejam ausentes, o 
Estado-Membro deve informar o requerente, 
fixando em três meses no máximo o prazo 
para a sua apresentação. É aplicável o
disposto no nº 3 do artigo 7º.

Justificação

É necessário definir um prazo para a apresentação dos elementos que estejam ausentes.

Os Estados-Membros notificados devem respeitar os mesmos níveis de protecção dos dados e 
confidencialidade que o Estado-Membro relator.

Alteração 31
Artigo 9, nº 3, parágrafo 1

3. Sempre que os processos apresentados 
com o pedido contenham todos os elementos 
previstos no artigo 8º, o Estado-Membro 
relator informa o requerente, a Comissão, os 
restantes Estados-Membros e a Autoridade 
acerca da admissibilidade do pedido e dá 
início à avaliação da substância activa.

3. Sempre que os processos apresentados 
com o pedido contenham todos os elementos 
previstos no artigo 8º, o Estado-Membro 
relator informa o requerente, a Comissão, os 
restantes Estados-Membros e a Autoridade 
acerca da admissibilidade do pedido e dá 
início à avaliação da substância activa. O 
Estado-Membro relator pode, após a 
recepção do processo, iniciar de imediato a 
avaliação da substância activa.

Justificação

A fim de acelerar o processo, deve ser permitido ao Estado-Membro relator iniciar de 
imediato a avaliação da substância.
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Alteração 32
Artigo 11, nº 1

1. No prazo de 12 meses após a data de 
notificação prevista no primeiro parágrafo 
do nº 3 do artigo 9º, o Estado-Membro 
relator prepara e apresenta à Autoridade um 
relatório (em seguida, «projecto de relatório 
de avaliação»), avaliando se é de prever que 
a substância activa venha a preencher os 
requisitos do artigo 4º.

1. No prazo de 9 meses após a data de 
notificação prevista no primeiro parágrafo 
do nº 3 do artigo 9º, o Estado-Membro
relator prepara e apresenta à Autoridade um 
relatório (em seguida, «projecto de relatório 
de avaliação»), avaliando se é de prever que 
a substância activa venha a preencher os 
requisitos do artigo 4º.

Caso o Estado-Membro tenha necessidade 
de informação suplementar, fixa um prazo 
para a sua apresentação pelo requerente. 
Nesse caso, o prazo de 12 meses será 
alargado em função do prazo suplementar 
concedido pelo Estado-Membro. Do facto 
informará a Comissão e a Autoridade.

Caso o Estado-Membro tenha necessidade 
de informação suplementar, fixa um prazo 
razoável para a sua apresentação pelo 
requerente. Nesse caso, o prazo de 12 meses 
será alargado em função do prazo 
suplementar concedido pelo 
Estado-Membro. Do facto informará a 
Comissão e a Autoridade.

O Estado-Membro pode consultar a 
Autoridade.

O Estado-Membro pode consultar a 
Autoridade.

É aplicável o disposto no nº 3 do artigo 7º.

Justificação

As alterações propostas destinam-se a acelerar o processo e a garantir uma protecção dos
dados suficiente.

Alteração 33
Artigo 13, nº 1, parágrafo 1

1. No prazo de 6 meses após a entrega pela 
Autoridade da conclusão referida no nº 2 do 
artigo 12º, a Comissão apresenta um 
relatório (em seguida, «o relatório de 
revisão») ao Comité referido no nº 1 do 
artigo 76º, tendo em conta o projecto de 
relatório de avaliação elaborado pelo 
Estado-Membro relator em conformidade 
com o artigo 11º e a conclusão da 
Autoridade em conformidade com o artigo 
12º.

1. No prazo de 3 meses após a entrega pela 
Autoridade da conclusão referida no nº 2 do 
artigo 12º, a Comissão apresenta um 
relatório (em seguida, «o relatório de 
revisão») ao Comité referido no nº 1 do 
artigo 76º, tendo em conta o projecto de 
relatório de avaliação elaborado pelo 
Estado-Membro relator em conformidade 
com o artigo 11º e a conclusão da 
Autoridade em conformidade com o artigo 
12º.
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Justificação

A Comissão não necessita de meio ano para elaborar um relatório sobre um processo já 
examinado. O procedimento deve ser acelerado.

Alteração 34
Artigo 14, nº 2

2. A renovação produz efeitos por um 
período ilimitado.

2. A aprovação é renovável uma ou mais 
vezes por um período não superior a 10 
anos.

Justificação

A autorização não deve ter uma validade ilimitada após a primeira renovação. A substância 
deve ser submetida a uma avaliação e a uma análise após outros 10 anos de utilização, para 
que as autoridades responsáveis possam reagir a eventuais efeitos a longo prazo. As decisões 
devem ser tomadas à luz dos actuais conhecimentos científicos e técnicos, como referido no 
nº 1 do artigo 4º.

Alteração 35
Artigo 24, nº 1

1. Em derrogação ao artigo 5º e ao nº 2 do 
artigo 14º, uma substância activa que 
cumpre os critérios constantes do artigo 4.º 
deve ser objecto de aprovação por um 
período não superior a 7 anos, sempre que 
outras substâncias activas já aprovadas 
sejam significativamente menos tóxicas 
para os consumidores ou os operadores ou 
apresentem bastante menos riscos para o 
ambiente. A avaliação terá em conta os 
critérios constantes do ponto 4 do anexo II.

1. Uma substância activa que cumpre os 
critérios constantes do artigo 4º e, no 
mínimo, um dos critérios estabelecidos no 
ponto 4 do anexo II, deve ser objecto de 
aprovação e classificada como «candidata 
para substituição».

Tal substância será em seguida referida
como «candidata para substituição».

O período de aprovação é de 10 anos. Não é 
aplicável o disposto no nº 2 do artigo 14º.

Justificação

O período de aprovação deve ser de 10 anos para as substâncias referidas como candidatas 
para substituição. Estas substâncias e os respectivos impactos sanitário e ambiental são 
integralmente examinados no processo de autorização. A autorização de uma substância 
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activa é revista regularmente e pode ser retirada a qualquer momento se surgirem novas 
dúvidas ou melhores produtos no mercado. Os produtores e os utilizadores de produtos 
fitofarmacêuticos necessitam de uma base jurídica segura.

(A última frase do número alterado só é válida se a alteração 34 não for aprovada pela 
comissão competente quanto à matéria de fundo).

Alteração 36
Artigo 27, nº 2 bis (novo)

2 bis. Um formulante utilizado num
produto fitofarmacêutico autorizado ao 
abrigo da Directiva 91/414/CEE1 ou do 
presente regulamento é considerado como 
registado nos termos do nº 1 do artigo 15º 
do Regulamento (CE) nº 1097/20032 para 
essa utilização específica em produtos 
fitofarmacêuticos.
__________________________________

1 Directiva 91/414/CEE do Conselho, de 15 de Julho 
de 1991, relativa à colocação dos produtos 
fitofarmacêuticos no mercado (JO L 230 de 
19.8.1991, p. 1).
2 Regulamento (CE) nº 1907/2006 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro de 
2006, relativo ao registo, avaliação, autorização e 
restrição de substâncias químicas (REACH), que 
cria a Agência Europeia das Substâncias Químicas, 
que altera a Directiva 1999/45/CE e revoga o 
Regulamento (CEE) nº 793/93 do Conselho e o 
Regulamento (CE) nº 1488/94 da Comissão, bem 
como a Directiva 76/769/CEE do Conselho e as 
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 
2000/21/CE da Comissão (JO L 396 de 30.12.2006, 
p.1).

Justificação

Trata-se aqui de evitar a dupla regulamentação de formulantes utilizados em produtos 
fitofarmacêuticos ao abrigo do presente regulamento e do REACH.

Alteração 37
Artigo 28 bis (novo)

Artigo 28º bis
Autorização provisória
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1. Em derrogação do nº 1 do artigo 28º, um 
Estado-Membro pode, a fim de facilitar a 
possibilidade de a agricultura dispor de 
novas preparações, autorizar, com base no 
projecto de relatório de avaliação referido 
no artigo 11º e por um período provisório 
não superior a 3 anos, a colocação no 
mercado de produtos fitofarmacêuticos que 
contenham uma substância activa ainda 
não aprovada, desde que a documentação
relativa à substância activa satisfaça os 
requisitos dos artigos 4º e 8º relativamente 
às utilizações previstas. Se aplicável, a 
autorização deve incluir níveis temporários 
de resíduos máximos, nos termos do nº 1, 
alínea b), do artigo 15º do Regulamento 
(CE) nº 396/2005.
2. O Estado-Membro informará 
imediatamente os outros Estados-Membros 
e a Comissão dos resultados da sua 
avaliação da documentação e das 
condições da autorização provisória.
3. Na sequência da avaliação da 
documentação poderá ser decidido, em 
conformidade com o processo previsto no 
nº 3 do artigo 76º, que a substância activa 
não satisfaz os requisitos definidos no 
artigo 4º. Nesse caso, os Estados-Membros 
assegurarão que a autorização provisória 
deve ser retirada.
4. Se, terminado o prazo de três anos, não 
tiver sido tomada qualquer decisão sobre a 
autorização de uma substância activa, o 
Estado-Membro relator pode conceder uma 
nova autorização provisória por um 
período de três anos.
São aplicáveis os artigos 56º e 60º.

Justificação

O relator propõe que seja retomado o artigo 8º da Directiva 91/414/CEE sobre a autorização 
provisória. A experiência não justifica a sua supressão. Não há garantias de que a 
autorização não demore mais do que dois anos ou um ano e meio como proposto pelo relator. 
Os agricultores necessitam de uma vasta gama de produtos para controlar as pragas e 
combater as resistências. Uma limitação injustificada das respectivas opções conduziria a 
indesejáveis problemas de pragas ou utilizações ilegais. Uma substância deve ser 
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disponibilizada assim que a sua primeira utilização segura tenha sido identificada, a fim de 
que os agricultores possam dispor de produtos novos e inovadores.

Alteração 38
Artigo 29, nº 6, parágrafo 1 bis (novo)

Os princípios uniformes terão em devida 
conta a interacção entre a substância 
activa, os agentes de protecção, os agentes 
sinérgicos e os formulantes.

Justificação

Cumpre esclarecer que a interacção entre as diferentes substâncias é tomada em 
consideração no processo de autorização. Não basta considerar essas substâncias 
separadamente.

A clarificação do texto é o principal objectivo desta alteração. O seu conteúdo já figura
parcialmente no nº 2 do artigo 25º, conjugado com o nº 1, alínea a), do artigo 8º e o nº 4 do 
artigo 29º, bem como nos princípios uniformes. 

Alteração 39
Artigo 30, título e n° 1

ÍNDICE ÍNDICE DE AUTORIZAÇÃO
1. A autorização deve definir as culturas e os 
efeitos para os quais o produto 
fitofarmacêutico pode ser utilizado. 

1. A autorização, redigida num formato 
normalizado, deve definir as culturas e os 
efeitos para os quais o produto 
fitofarmacêutico pode ser utilizado. 

Justificação

O formulário da autorização deve ser normalizado e idêntico para todos os 
Estados-Membros. 

Alteração 40
Artigo 30, nº 2

2. A autorização deve definir as exigências 
em matéria de colocação no mercado e 
utilização do produto fitofarmacêutico. Estas 
exigências, por sua vez, devem incluir as 

2. A autorização deve definir as exigências 
em matéria de colocação no mercado e 
utilização do produto fitofarmacêutico. Estas 
exigências, por sua vez, devem incluir as 
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condições de utilização necessárias para se 
cumprirem as condições e as exigências 
constantes do regulamento que aprova as 
substâncias activas, os agentes de protecção 
e os agentes sinérgicos. A autorização deve 
incluir a classificação do produto 
fitofarmacêutico para efeitos da Directiva 
1999/45/CE.

condições de utilização necessárias para se 
cumprirem as condições e as exigências 
constantes do regulamento que aprova as 
substâncias activas, os agentes de protecção 
e os agentes sinérgicos. 

Justificação

Em vários Estados-Membros a classificação nos termos da Directiva 1999/45/CE incumbe
frequentemente à entidade responsável pela aprovação. Para efeitos de harmonização da 
rotulagem, deve ser este o procedimento adoptado a nível comunitário. O requerente deve ser 
responsável pela classificação e não o Estado-Membro relator da zona. Atribuir a 
responsabilidade a esse Estado-Membro conduziria a atrasos consideráveis no processo e 
eventuais classificações distintas em cada zona e/ou Estado-Membro.

Alteração 41
Artigo 30, nº 3, alínea b)

b) a obrigação de informar os vizinhos que 
correm o risco de exposição a dispersão de 
pulverizados antes de o produto ser 
utilizado e que tenham solicitado ser 
informados.

Suprimido

Justificação

A obrigação de informar os vizinhos é demasiado burocrática porquanto a directiva sobre a 
utilização sustentável prevê todas as medidas necessárias de prevenção de riscos.

Alteração 42
Artigo 32, n° 1

1. Os candidatos à colocação de um produto 
fitofarmacêutico no mercado devem 
apresentar um pedido de autorização, 
pessoalmente ou através de um 
representante, dirigido a cada um dos
Estados-Membros onde pretendem colocar 
o produto fitofarmacêutico no mercado. 

1. Os candidatos à colocação de um produto 
fitofarmacêutico no mercado devem 
apresentar um pedido de autorização, 
pessoalmente ou através de um 
representante, dirigido a um dos 
Estados-Membros da UE, autorização essa 
que será válida em toda a zona. 
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Justificação

Tendo em vista a criação definitiva de um mercado interno operacional no domínio dos 
produtos fitofarmacêuticos, é necessária uma autorização a nível comunitário. 

Alteração 43
Artigo 34

O pedido é examinado pelo Estado-Membro 
proposto pelo requerente, a não ser que 
outro Estado-Membro na mesma zona 
aceite examiná-lo. O Estado-Membro que 
examinar o pedido informará o requerente.

O pedido é examinado pelo Estado-Membro
de referência com a colaboração de todos 
os Estados-Membros da mesma zona. 
Todos os restantes Estados-Membros da 
mesma zona devem participar nestes 
trabalhos. A carga de trabalho deve ser 
atribuída de acordo com a proposta do 
Estado-Membro que examinar o pedido. 

Quando o Estado-Membro que examinar o 
pedido o solicitar, os restantes 
Estados-Membros na zona a que foi 
entregue o pedido devem cooperar para 
garantir uma divisão equitativa da carga de 
trabalho.
Os restantes Estados-Membros na zona a 
que o pedido foi entregue evitam dar 
seguimento ao pedido enquanto continuar 
a avaliação do pedido pelo Estado-Membro.

Em concertação com a Comissão, os 
Estados-Membros da zona podem adoptar 
regras detalhadas para a aplicação do 
primeiro parágrafo.

Justificação

A presente alteração visa harmonizar as condições de autorização. Os Estados-Membros 
devem manter o direito a uma certa flexibilidade, com o consentimento da Comissão.

Alteração 44
Artigo 35, n° 2

2. Os Estados-Membros em questão
concedem ou recusam as autorizações em 
função das conclusões da avaliação 
efectuada pelo Estado-Membro que examina 
o pedido, como referido nos artigos 30º e 

2. Todos os Estados-Membros da mesma 
zona concedem ou recusam as autorizações 
em função das conclusões da avaliação 
efectuada pelo Estado-Membro que examina 
o pedido, como referido nos artigos 30º e 
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31º. Os Estados-Membros devem autorizar o 
produto fitofarmacêutico em análise nas 
mesmas condições que o Estado-Membro 
que realiza o exame do pedido, incluindo a 
sua classificação para efeitos da Directiva 
1999/45/CE.

31º. Todos os Estados-Membros da mesma 
zona devem autorizar o produto 
fitofarmacêutico em análise nas mesmas 
condições.

Justificação

A presente alteração visa harmonizar o procedimento de autorização.

Alteração 45
Artigo 35, nº 3

3. Em derrogação ao nº 2 e no respeito da 
legislação comunitária, podem ser impostas 
condições adicionais correspondentes às 
exigências constantes do nº 3 do artigo 30º.

3. Em derrogação ao nº 2 e no respeito da 
legislação comunitária:

a) Os Estados-Membros podem submeter a
aprovação a condições específicas e 
restrições de utilização se existirem provas
científicas fundamentadas de que devido às 
condições específicas de utilização, padrões 
de utilização, hábitos nutricionais ou 
outras circunstâncias pertinentes, as 
condições e restrições da autorização 
original são insuficientes.
b) podem ser impostas condições adicionais 
correspondentes às exigências constantes do 
nº 3 do artigo 30º.

Justificação

A utilização e os potenciais problemas da utilização podem variar consideravelmente entre 
Estados-Membros, mesmo entre aqueles que fazem parte da mesma zona. Os 
Estados-Membros devem, por conseguinte, estar aptos a prever condições adicionais e 
restrições de utilização.

Alteração 46
Artigo 36, n°1, parágrafo 2

Se o Estado Membro necessitar de 
informações adicionais, deve conceder um 
prazo ao requerente para a sua apresentação. 

Se o Estado Membro necessitar de 
informações adicionais, deve conceder um 
prazo ao requerente para a sua apresentação. 
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Nesse caso, o prazo de doze meses será 
alargado em função do prazo adicional 
concedido.

Nesse caso, o prazo de doze meses será 
alargado em função do prazo adicional 
concedido, que não pode exceder quatro 
meses.

Justificação

É necessário fixar prazos para definir os procedimentos.

Alteração 47
Artigo 38, nº 1 bis (novo)

1 bis. Os Estados-Membros devem 
disponibilizar o mais rapidamente possível 
à Autoridade um ficheiro com a 
documentação prevista nas alíneas a), b) e 
c) do nº 1. A Autoridade manterá um 
registo com a indicação de todas as 
autorizações nos diferentes 
Estados-Membros.

Justificação

Um organismo central, a Autoridade, manterá um registo das diferentes autorizações 
concedidas a substâncias nos diferentes Estados-Membros.

Alteração 48
Artigo 38, nº 2

2. Se tal for solicitado, os Estados-Membros 
devem disponibilizar o mais rapidamente 
possível aos outros Estados-Membros, à 
Autoridade e à Comissão um ficheiro com a 
documentação prevista nas alíneas a), b) e c) 
do n.º 1.

2. Se tal for solicitado, os Estados-Membros 
devem disponibilizar o mais rapidamente 
possível aos outros Estados-Membros e à 
Comissão um ficheiro com a documentação 
prevista nas alíneas a), b) e c) do n.º 1.

Justificação

Ver a justificação da alteração ao nº 1 bis do artigo 38º (novo). 

Alteração 49
Artigo 39, nº 1, alínea b)

b) a autorização foi concedida por um b) a autorização foi concedida por um 
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Estado-Membro para utilização em estufas 
ou como tratamento pós-colheita, 
independentemente da zona a que pertence o 
Estado-Membro de referência.

Estado-Membro para utilização em estufas 
ou como tratamento pós-colheita ou de 
sementes, independentemente da zona a que 
pertence o Estado-Membro de referência.

Justificação

O reconhecimento mútuo interzonal deve abranger o tratamento das sementes a fim de 
facilitar o comércio de sementes. O tratamento de sementes é um mercado pequeno e 
inovador, dominado por pequenas e médias empresas. Os custos elevados de autorização e 
processos complicados conduziriam ao abandono de técnicas de tratamento que normalmente
utilizam menos produtos fitofarmacêuticos do que as aplicáveis in loco.

Alteração 50
Artigo 39, nº 2

2. O reconhecimento mútuo não se aplica 
aos produtos fitofarmacêuticos que contêm 
um candidato para substituição.

Suprimido

Justificação

Os produtos são criteriosamente avaliados e autorizados sob rigorosas condições pelo 
Estado-Membro que examina o pedido. Uma proporção de substâncias muito elevada será 
classificada como candidata para substituição. Tal criaria dois sistemas de aprovação 
paralelos e uma carga administrativa desnecessária para os Estados-Membros e 
enfraqueceria claramente o conceito de autorização por zona.

Alteração 51
Artigo 39, nº 2 bis (novo)

2 bis. Os Estados-Membros pertencentes a 
diferentes zonas podem aplicar o 
procedimento de reconhecimento mútuo a 
título voluntário. Neste caso, não se aplica 
o disposto na alínea a) do nº 1.

Justificação

O reconhecimento mútuo, a título voluntário, deve ser possível entre Estados-Membros que 
não pertencem à mesma zona. Neste caso, não deve ser necessário alargar o reconhecimento 
mútuo a toda a zona.
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Alteração 52
Artigo 40, n° 1

1. O Estado-Membro ao qual é apresentado 
um pedido, nos termos do artigo 39º, deve 
autorizar o produto fitofarmacêutico em 
análise nas mesmas condições que o 
Estado-Membro de referência, incluindo a 
sua classificação para efeitos da Directiva 
1999/45/CE.

1. Uma autorização concedida nos termos 
do artigo 39º é válida em toda a zona.

Justificação

O objectivo, a médio e longo prazo, deve ser a criação de uma verdadeira autorização da 
UE, isto é, uma autorização concedida num Estado-Membro deve ser válida em todos os 
outros Estados-Membros. Só assim é possível criar um mercado interno operacional no 
domínio dos produtos fitofarmacêuticos.

Alteração 53
Artigo 40, nº 1 bis (novo)

1 bis. O Estado-Membro ao qual é 
apresentado um pedido nos termos do 
artigo 39º pode autorizar o produto 
fitofarmacêutico em causa nas mesmas 
condições que o Estado-Membro de 
referência se este não pertencer à mesma 
zona. Neste caso, o Estado-Membro 
avaliará se o procedimento de autorização 
no Estado-Membro de referência era 
compatível com o procedimento de
autorização no Estado-Membro da outra 
zona. Qualquer parte do procedimento que 
não seja compatível deverá ser novamente 
executada.

Justificação

A título voluntário, os Estados-Membros deveriam poder reconhecer mutuamente uma 
autorização concedida a uma substância num Estado-Membro que não pertence à mesma 
zona. Nesse caso, deveriam avaliar que partes do procedimento de autorização podem ser 
copiadas do Estado-Membro de referência na outra zona. As partes do procedimento que não 
estejam (suficientemente) cobertas deveriam, todavia, ser executadas, antes de a autorização 
poder ser concedida.
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Alteração 54
Artigo 40, nº 2

2. Em derrogação ao n.º 1 e no respeito da 
legislação comunitária, podem ser impostas 
condições adicionais correspondentes às 
exigências constantes do n.º 3 do artigo 30.º

2. Em derrogação ao n.º 1 e no respeito da 
legislação comunitária:

a) Os Estados-Membros podem submeter a 
aprovação a condições específicas e 
restrições de utilização se existirem provas 
científicas fundamentadas de que devido às 
condições específicas de utilização, padrões 
de utilização, hábitos nutricionais ou 
outras circunstâncias pertinentes, as 
condições e restrições da autorização 
original são insuficientes.
b) podem ser impostas condições adicionais 
correspondentes às exigências constantes do 
n.º 3 do artigo 30.º

Justificação

Os padrões de utilização, bem como as prioridades ambientais podem variar 
consideravelmente entre Estados-Membros. Estes devem, por conseguinte, ter a possibilidade 
de submeter a autorização a condições específicas e restrições de autorização. O período de 
autorização não deverá todavia exceder 90 dias a fim de obrigar os Estados-Membros a 
actuar rapidamente e a absterem-se de restrições e condições desnecessárias.

Alteração 55
Capítulo III, Secção 1, subsecção 4, título

RENOVAÇÃO E RETIRADA RENOVAÇÃO, REVISÃO E RETIRADA

Justificação

Reflecte melhor o conteúdo desta subsecção.

Alteração 56
Artigo 42, nº 3 bis (novo)

3 bis. Para obter a primeira autorização, 
são aplicáveis as regras em matéria de
confidencialidade e protecção de dados.
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Justificação

As regras em matéria de protecção de dados e confidencialidade devem ser igualmente 
aplicáveis para efeitos de renovação e de revisão de uma autorização. O período de 
protecção é limitado a cinco anos (ver artigo 56º). 

Alteração 57
Artigo 43, nº 2

2. Sempre que um Estado-Membro pretender 
retirar ou alterar uma autorização, deve 
informar o titular da autorização e 
conceder-lhe a possibilidade de apresentar 
comentários.

Sempre que um Estado-Membro pretender 
retirar ou alterar uma autorização, deve 
informar o titular da autorização e os outros 
Estados-Membros da mesma zona e 
conceder-lhes a possibilidade de apresentar 
comentários.

O Estado-Membro pode solicitar ao titular 
da autorização que apresente mais 
informação.

O Estado-Membro pode solicitar ao titular 
da autorização que apresente mais 
informação.

Antes de um Estado-Membro retirar ou 
alterar uma autorização, o Estado-Membro 
que efectuou a revisão deve colocar a sua 
avaliação à disposição dos outros 
Estados-Membros da mesma zona que 
autorizaram o mesmo produto ou em que o 
procedimento de autorização está pendente
em relação a esse produto. Dar-lhes-á um 
prazo razoável para apresentarem 
comentários.  

Justificação

Dado que a retirada de autorização por um Estado-Membro tem consequências importantes 
em toda a zona, os outros Estados-Membros em causa devem participar no procedimento de 
retirada ao mesmo nível como no procedimento de autorização. 

Alteração 58
Artigo 43, nº 4

4. Sempre que um Estado-Membro retirar ou 
alterar uma autorização, em conformidade 
com o nº 3, deve informar imediatamente do 
facto o titular da autorização, os outros 
Estados-Membros, a Autoridade e a 
Comissão. Os restantes Estados-Membros 
pertencentes à mesma zona devem retirar ou 

4. Sempre que um Estado-Membro retirar ou 
alterar uma autorização, em conformidade 
com o nº 3, deve informar imediatamente do 
facto o titular da autorização, os outros 
Estados-Membros, a Autoridade e a 
Comissão. Os restantes Estados-Membros 
pertencentes à mesma zona devem retirar ou 
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alterar a autorização em conformidade. 
Aplica-se o artigo 45.º aos casos adequados.

alterar a autorização em conformidade.

Se a autorização for retirada nos termos da 
alínea a) do nº 3 devido ao incumprimento 
das exigências estabelecidas no nº 3 do 
artigo 4º, um outro Estado-Membro poderá 
abster-se de retirar a autorização, se 
existirem provas científicas fundamentadas 
de que, devido às condições específicas de 
utilização, padrões de utilização ou outras 
circunstâncias pertinentes, as exigências do 
artigo 29º e do artigo 4º continuam a ser 
cumpridas no outro Estado-Membro. 
Aplica-se o artigo 45º aos casos adequados.

Para obter a primeira autorização, são 
aplicáveis as regras em matéria de 
confidencialidade e protecção de dados.

Justificação

A retirada de uma autorização não deveria dar origem a uma retirada automática em toda a 
zona. Os Estados-Membros não foram consultados sobre a decisão de retirada. As condições 
de utilização ou o número dos produtos disponíveis em diferentes Estados-Membros da 
mesma zona podem variar consideravelmente.

Devem ser igualmente aplicáveis as regras em matéria de protecção de dados e 
confidencialidade. 

Alteração 59
Artigo 48, nº 1, alínea b)

b) o produto fitofarmacêutico ou o controlo 
não químico ou o método de prevenção 
referidos na alínea a) não acarretam 
desvantagens económicas e práticas 
significativas;

b) o produto fitofarmacêutico ou o controlo 
não químico ou o método de prevenção 
referidos na alínea a) têm efeitos 
equivalentes sobre os organismos visados e
não acarretam desvantagens económicas e 
práticas significativas;

Justificação

Clarificação de aspectos a ter em conta na avaliação comparativa.

Alteração 60
Artigo 48, nº 1, alínea c)
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c) a diversidade química das substâncias 
activas é adequada para minimizar a 
ocorrência de resistência no organismo 
visado.

c) a diversidade química das substâncias 
activas e todos os outros métodos e práticas 
de gestão das culturas e de prevenção de 
pragas utilizados são adequados para 
minimizar a ocorrência de resistência no 
organismo visado. A avaliação comparativa 
deve ter em conta as utilizações menores 
autorizadas.

Justificação

Alguns produtos fitofarmacêuticos, que poderiam ser considerados inseguros ao serem 
utilizados em culturas de grande dimensão, podem ser necessários e seguros em utilizações 
menores, que são, regra geral, culturas de pequena dimensão e com necessidades muito 
específicas. 

Alteração 61
Artigo 48, n° 3

3. Os Estados-Membros repetem
regularmente a avaliação comparativa 
prevista no nº 1 e, o mais tardar, quatro anos
após a autorização ou a renovação da 
autorização terem sido concedidas.

O Estado-Membro relator repete 
regularmente a avaliação comparativa 
prevista no nº 1 e, o mais tardar, quatro anos 
após a autorização ou a renovação da 
autorização terem sido concedidas.

Com base nos resultados dessa avaliação 
comparativa, os Estados-Membros mantêm,
retiram ou alteram a autorização.

Com base nos resultados dessa avaliação 
comparativa, o Estado-Membro relator
mantém, retira ou altera a autorização.

Justificação

O Estado-Membro onde o processo de autorização tiver expirado deve continuar a ser 
responsável pela autorização.

Alteração 62
Artigo 48, n° 4

4. Sempre que um Estado-Membro decidir 
retirar ou alterar uma autorização em 
conformidade com o nº 3, essa retirada ou 
essa alteração produzem efeito quatro anos 
após a decisão do Estado-Membro ou no 
final do período de aprovação do candidato 
para substituição, se esse período terminar 
mais cedo. 

Sempre que o Estado-Membro relator 
decidir retirar ou alterar uma autorização em 
conformidade com o nº 3, essa retirada ou 
essa alteração produzem efeito quatro anos 
após a decisão do Estado-Membro ou no 
final do período de aprovação do candidato 
para substituição, se esse período terminar 
mais cedo. 
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Justificação

O Estado-Membro onde o processo de autorização tiver expirado, deve continuar a ser 
responsável pela autorização.

Alteração 63
Artigo 49, nº 1

1. Para efeitos do disposto no presente 
artigo, entende-se por utilização menor de 
um produto fitofarmacêutico num 
determinado Estado-Membro a utilização 
desse produto numa cultura que não é de 
grande dimensão nesse Estado-Membro ou 
numa cultura de grande dimensão, a fim de 
responder a uma necessidade excepcional.

1. Para efeitos do disposto no presente 
artigo, entende-se por utilização menor de 
um produto fitofarmacêutico num 
determinado Estado-Membro a utilização 
desse produto numa cultura que não é de 
grande dimensão nesse Estado-Membro ou 
numa cultura de grande dimensão, a fim de 
responder a uma necessidade específica e 
limitada, ou como tratamento com interesse 
económico limitado para o titular da 
autorização, incluindo o tratamento de 
sementes.  

Justificação

Clarificação da definição de utilizações menores.

Alteração 64
Artigo 49, nº 2

2. O titular da autorização, os organismos 
oficiais ou científicos envolvidos em 
actividades agrícolas ou as organizações 
profissionais agrícolas e os utilizadores 
profissionais podem solicitar que a 
autorização de um produto fitofarmacêutico 
já autorizado no Estado-Membro em causa 
seja alargada a utilizações menores ainda 
não abrangidas por essa autorização.

2. O titular da autorização, os organismos 
oficiais ou científicos envolvidos em 
actividades agrícolas ou que tenham sido 
expressamente declarados responsáveis 
pelo Estado-Membro, as organizações 
profissionais agrícolas e os utilizadores 
profissionais podem solicitar que a 
autorização de um produto fitofarmacêutico 
já autorizado no Estado-Membro em causa 
seja alargada a utilizações menores ainda 
não abrangidas por essa autorização.

Justificação

Clarificação.
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Alteração 65
Artigo 49, n° 2 bis (novo)

2 bis. Os Estados-Membros podem, após 
autorização da Comissão, adoptar medidas 
específicas para facilitar a apresentação de 
pedidos relativos ao alargamento da 
autorização a utilizações menores. 

Justificação

A simplificação da burocracia e o incitamento dos interessados a empregarem produtos 
fitofarmacêuticos em utilizações menores poderá resolver muitos problemas com certas 
culturas. Tem-se observado a reticência dos titulares de autorizações em relação ao 
alargamento da autorização a utilizações menores devido ao seu baixo interesse económico 
para a indústria. Em países terceiros são aplicadas medidas como a protecção dos dados por 
um período mais longo se a autorização tiver sido alargada a culturas de pequena dimensão. 
A possibilidade de tais incentivos deve ser prevista também na UE de modo a evitar a falta de 
produtos fitofarmacêuticos para esse tipo de culturas.

Alteração 66
Artigo 49, nº 3, alínea c)

c) o alargamento seja de interesse geral; c) o alargamento seja de interesse geral, 
nomeadamente no que diz respeito à gestão 
da resistência e à necessidade de fornecer 
aos agricultores produtos fitofarmacêuticos 
fiáveis e seguros, que tenham sido sujeitos 
a um exame;

Justificação

Classificação dos termos "interesse geral".

Alteração 67
Artigo 49, nº 3, alínea d)

d) a documentação e a informação de apoio 
a um alargamento da utilização tenham sido 
apresentadas pelas pessoas ou pelos 
organismos referidos no nº 2.

d) a documentação e a informação de apoio 
a um alargamento da utilização tenham sido 
apresentadas pelas pessoas ou pelos 
organismos referidos no nº 2. Os estudos 
necessários para fixar os limites máximos 
de resíduos poderão ser realizados por 
instituições científicas ou por organismos 
oficiais.
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Justificação

Os custos dos estudos científicos constituem um entrave muito importante para o 
desenvolvimento das utilizações menores. A alteração pretende trazer soluções mais viáveis 
do ponto de vista económico.

Alteração 68
Artigo 49, nº 3 bis (novo)

3 bis. A autorização para utilizações 
menores terá em conta, nomeadamente, 
critérios de extrapolação de dados obtidos 
para outras culturas com as quais existam 
semelhanças botânicas e agronómicas 
significativas.

Justificação

Em culturas com semelhanças significativas como, por exemplo, a cerejeira e o abrunheiro 
bravo, os dados da autorização inicial deveriam ser extrapolados para facilitar o 
alargamento das autorizações a utilizações menores.

Alteração 69
Artigo 49, nº 4 bis (novo)

4 bis. Os Estados-Membros devem pôr em 
vigor as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para resolver eventuais 
questões jurídicas e económicas, o mais 
tardar, até [data de entrada em vigor + 18 
meses], incluindo uma repartição justa e 
equitativa dos custos, responsabilidades e 
competências entre o titular da autorização 
original e as autoridades públicas.   
O Estado-Membro pode instituir um fundo 
financiado pelas partes interessadas e/ou 
fundos públicos a fim de patrocinar a 
investigação sobre utilizações menores e/ou 
para cobrir os custos inerentes à 
prorrogação da autorização original. O 
Estado-Membro deve comunicar
imediatamente à Comissão o texto das 
disposições acima referidas assim como um 
quadro de correspondência entre aquelas 
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disposições e o presente regulamento.  
A Autoridade, a Comissão e os 
Estados-Membros devem cooperar e 
coordenar as suas actividades científicas no 
que diz respeito às utilizações menores. 

Justificação

Convém facilitar a autorização dos produtos fitofarmacêuticos para utilizações menores. Os 
utilizadores tendem a servir-se de produtos não autorizados e não sujeitos a exame para 
combater as pragas, enquanto que, para os produtores, o interesse económico das utilizações 
menores é escasso. Importa que os Estados-Membros e a Comissão cooperem estreitamente, 
nomeadamente no que diz respeito à investigação sobre as utilizações menores. 

Alteração 70
Artigo 49, n° 4 ter (novo)

4 ter. Em conformidade com o 
procedimento referido no nº 3 do artigo 76º, 
poderá ser adoptado um regulamento que 
institua um fundo europeu que vise 
incentivar a colaboração entre os 
organismos de investigação dos 
Estados-Membros que estudam a utilização 
das plantas nas culturas de pequena 
dimensão. 

Justificação

Um fundo para utilizações menores, como o que existe em vários Estados-Membros, poderia 
ser o fio condutor de uma abordagem estrutural para incentivar as melhores práticas e 
reforçar a utilização dos produtos fitossanitários adequados.

Alteração 71
Artigo 49, n° 4 quater (novo)

4 quater. Em conformidade com o 
procedimento referido no nº 3 do artigo 76º,
será adoptado um regulamento que 
prorrogue o período de protecção de dados 
nos termos do nº 2 do artigo 56º até cinco 
anos, consoante o número de prorrogações 
concedidas para utilizações menores.
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Justificação

A prorrogação dos períodos de protecção de dados poderá incentivar os produtores a 
interessar-se pelas utilizações menores. 

Alteração 72
Artigo 49, nº 5

5. Quando os Estados-Membros concedem 
um alargamento da autorização para 
utilizações menores, informam desse facto o 
titular da autorização e solicitam-lhe que 
altere a rotulagem em conformidade.

5. Quando os Estados-Membros concedem 
um alargamento da autorização para 
utilizações menores, informam desse facto o 
titular da autorização, que deve alterar a 
rotulagem em conformidade.

Em caso de recusa por parte do titular da 
autorização, os Estados-Membros 
garantem que os utilizadores são 
informados exaustiva e especificamente, no 
que diz respeito a instruções de utilização, 
através de uma publicação ou de um sítio 
na Web oficiais.

A rotulagem deve indicar que o titular da 
autorização não garante a segurança nem 
a eficácia de uma utilização alargada.

Justificação

Uma rotulagem correcta é muito importante para uma utilização segura dos produtos 
fitofarmacêuticos. A melhor forma de informar o utilizador é indicar as utilizações menores 
na rotulagem e indicar claramente que o produtor não é responsável pelos modos de 
utilização referidos.

Alteração 73
Artigo 49, nº 6

6. Os Estados-Membros estabelecem e 
actualizam regularmente uma lista de 
utilizações menores.

6. Os Estados-Membros estabelecem e 
actualizam regularmente uma lista de 
utilizações menores. Esta lista é colocada à 
disposição do grande público através dos 
sítios Web oficiais do Estado-Membro e da 
Comissão.

Justificação

Para facilitar o intercâmbio de informações e melhorar a informação do público interessado, 
os Estados-Membros e a Comissão devem publicar a lista num sítio Web oficial. 
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Alteração 74
Artigo 49 bis (novo)

Artigo 49º bis
Importações paralelas

1. Em derrogação do disposto no nº 1 do 
artigo 28º, os Estados-Membros só poderão 
autorizar a importação e comercialização 
de um produto fitofarmacêutico no seu 
território mediante o comércio paralelo 
após um procedimento administrativo que 
permita verificar que é idêntico ao produto 
fitofarmacêutico já autorizado (produto 
fitofarmacêutico de referência). Se for esse 
o caso, o produto fitofarmacêutico 
importado receberá um certificado de 
identificação da autoridade competente do 
Estado-Membro designado.
2. O importador de um produto 
fitofarmacêutico solicitará um certificado 
de identificação à autoridade competente 
do Estado-Membro designado para o 
produto fitofarmacêutico que pretende 
importar, antes da primeira importação e 
da primeira comercialização.
3. A autoridade competente do 
Estado-Membro designado decidirá, num 
prazo de 45 dias, se os requisitos referidos 
no presente número se encontram 
preenchidos. Se a autoridade considerar 
que esses requisitos estão preenchidos, o 
importador receberá um certificado de 
identificação para o produto em questão.
4. O requerente ficará dispensado de 
fornecer as informações e de apresentar os 
relatórios de testes e estudos necessários 
para uma autorização de produtos 
fitofarmacêuticos.
5. A autoridade competente que recebe o 
pedido deverá solicitar à autoridade 
competente do país de origem:
a) a composição exacta do produto para 
comprovar que é idêntico ao produto 
fitofarmacêutico autorizado no 
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Estado-Membro de referência, e
b) verificar que esse produto está 
autorizado nesse Estado-Membro de acordo 
com o procedimento de autorização 
previsto na Directiva 91/414/CEE ou no 
presente regulamento.
6. Os produtos objecto de importações 
paralelas não poderão ser reembalados.
7. O certificado de identificação expirará 
quando expirar a autorização do produto 
de referência ou a autorização do produto 
importado no Estado-Membro do qual foi 
exportado. No caso de a autorização do 
produto de referência ser retirada por 
motivos que não estejam relacionados com 
a saúde ou com o meio ambiente, o 
importador poderá continuar a vender o 
produto importado durante um ano após a 
data de retirada.

Justificação

O relator tem razão ao defender o estabelecimento, a nível comunitário, de normas claras e 
estritas que regulem o comércio paralelo, a fim de se conseguir um elevado nível de 
harmonização, segurança e controlo. No entanto, com vista a garantir que o produto 
importado é idêntico ao produto de referência, não se deve autorizar a reembalagem. Por 
outro lado, é a autoridade competente do Estado-Membro receptor e não o requerente quem 
se deve encarregar de efectuar todo o procedimento administrativo para comprovar que se 
trata de um produto idêntico e que foi previamente autorizado no país exportador.

Alteração 75
Artigo 50, nº 4 bis (novo)

4 bis. Os números 1 a 3 e o artigo 49º são 
igualmente aplicáveis aos produtos 
fitofarmacêuticos necessários para 
utilizações menores, se não houver outra 
forma de garantir a protecção das plantas 
de um modo economicamente judicioso. 
Em derrogação do nº 1, o período de 
autorização não poderá ser superior a três 
anos.  
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Justificação

Poderá ser necessário autorizar durante um período limitado um produto destinado a 
utilizações menores, mesmo se a substância activa não tiver sido ainda autorizada ou o 
produto fitofarmacêutico tiver sido autorizado num outro Estado-Membro, mas sem que o 
produtor se mostre interessado em comercializá-lo no Estado-Membro em causa. Isto parece 
ser a melhor solução, atendendo a que a escolha dos produtos fitofarmacêuticos para 
utilizações menores é muito limitada e as quantidades utilizadas, assim como os riscos, são 
relativamente baixos. O produto apenas deve ser utilizado de forma controlada.  

Alteração 76
Artigo 51, n° 1, parágrafo 1

1. Em derrogação ao artigo 28º, as 
experiências e os testes para fins de 
investigação ou desenvolvimento que 
envolvem a libertação no ambiente de 
produtos fitofarmacêuticos não autorizados 
podem ser realizados se o Estado Membro, 
em cujo território serão realizados a 
experiência ou o teste, tiver avaliado os 
dados disponíveis e concedido uma 
autorização para ensaios de campo. A 
autorização pode limitar as quantidades a 
utilizar e as áreas a tratar, e pode impor 
condições adicionais a fim de impedir 
quaisquer efeitos nocivos na saúde humana e 
na saúde animal, ou qualquer efeito adverso 
inaceitável no ambiente, nomeadamente a 
necessidade de impedir a entrada na cadeia 
alimentar de alimentos para animais e 
géneros alimentícios que contêm resíduos, 
excepto se já tiver sido estabelecida uma 
disposição pertinente ao abrigo do 
Regulamento (CE) nº 396/2005.

1. Em derrogação ao artigo 28º, as 
experiências e os testes para fins de 
investigação ou desenvolvimento que 
envolvem a libertação no ambiente de 
produtos fitofarmacêuticos não autorizados 
podem ser realizados se o Estado Membro, 
em cujo território serão realizados a 
experiência ou o teste, tiver avaliado os 
dados disponíveis e concedido uma licença
para ensaios de campo. A licença pode 
limitar as quantidades a utilizar e as áreas a 
tratar, e pode impor condições adicionais a 
fim de impedir quaisquer efeitos nocivos na 
saúde humana e na saúde animal, ou 
qualquer efeito adverso inaceitável no 
ambiente, nomeadamente a necessidade de 
impedir a entrada na cadeia alimentar de 
alimentos para animais e géneros 
alimentícios que contêm resíduos, excepto se 
já tiver sido estabelecida uma disposição 
pertinente ao abrigo do Regulamento (CE) 
nº 396/2005.

Justificação

Para efectuar experiências ou ensaios não é necessária a concessão de uma autorização mas 
simplesmente de uma licença.

Alteração 77
Artigo 52

Os produtos fitofarmacêuticos são usados Os produtos fitofarmacêuticos são usados 
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adequadamente. adequadamente.
A utilização adequada inclui a observância 
das condições fixadas em conformidade com 
o artigo 30º e especificadas na rotulagem, a 
aplicação dos princípios de boas práticas 
fitofarmacêuticas bem como, sempre que 
possível, dos princípios da gestão integrada 
das pragas e de boas práticas ambientais.

A utilização adequada inclui a observância 
das condições fixadas em conformidade com 
o artigo 30º e especificadas na rotulagem, a 
aplicação dos princípios de boas práticas 
fitofarmacêuticas bem como, sempre que 
possível, dos princípios da gestão integrada 
das pragas.

O mais tardar, em 1 de Janeiro de 2014, a 
utilização adequada dos produtos 
fitofarmacêuticos será conforme aos 
princípios da gestão integrada das pragas, 
incluindo boas práticas fitofarmacêuticas e 
boas práticas ambientais.
As normas de execução do presente artigo e 
as exigências mínimas relativas a estes 
princípios podem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento referido 
no nº 2 do artigo 76º.

As normas de execução do presente artigo e 
as exigências mínimas relativas a estes 
princípios podem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento referido 
no nº 3 do artigo 76º.
A Directiva 2004/35/CE não é aplicável se 
um agricultor puder comprovar a utilização 
adequada de um produto fitofarmacêutico 
tal como previsto no presente regulamento,
noutros textos legislativos comunitários e 
na legislação do Estado-Membro em causa.  

Justificação

As "boas práticas ambientais" fazem parte das "boas práticas fitofarmacêuticas" e dos 
"princípios da gestão integrada das pragas". Os princípios das boas práticas fitossanitárias 
devem aplicar-se sempre que possível, não sendo necessário estabelecer um prazo para esse 
efeito. A responsabilidade ambiental não deve ser aplicável aos agricultores que agem no 
respeito de todas as regras em vigor no que diz respeito à utilização dos produtos 
fitofarmacêuticos. Não se pode considerar que tenham agido com culpa ou negligência, nos 
termos do nº 1, alínea b), do artigo 3º da Directiva 2004/35/CE. 

Alteração 78
Artigo 53, n° 1, parágrafo 1

1. O titular de uma autorização de um 
produto fitofarmacêutico informa 
imediatamente os Estados-Membros que 
concederam uma autorização de qualquer 
nova informação, relativa a esse produto 
fitofarmacêutico, ou a uma substância 

1. O titular de uma autorização de um 
produto fitofarmacêutico informa 
imediatamente os Estados-Membros de 
qualquer nova informação, relativa a esse 
produto fitofarmacêutico, ou a uma 
substância activa, um agente de protecção ou 
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activa, um agente de protecção ou um agente 
sinérgico contidos no produto 
fitofarmacêutico, que deixe entrever que o 
produto fitofarmacêutico tem efeitos 
nocivos, o que pode indicar que o produto 
fitofarmacêutico ou a substância activa, o 
agente de protecção ou o agente sinérgico já 
não cumprem os critérios estabelecidos nos 
artigos 29º e 4º respectivamente. 

um agente sinérgico contidos no produto 
fitofarmacêutico, que deixe entrever que o 
produto fitofarmacêutico tem efeitos 
nocivos, o que pode indicar que o produto 
fitofarmacêutico ou a substância activa, o 
agente de protecção ou o agente sinérgico já 
não cumprem os critérios estabelecidos nos 
artigos 29º e 4º respectivamente. 

Justificação

As informações sobre um produto fitofarmacêutico devem ser disponibilizadas a todos os 
Estados-Membros em causa.

Alteração 79
Artigo 53, n° 1, parágrafo 3

Para o efeito, o titular da autorização regista 
e comunica todas as suspeitas de reacções 
adversas nos seres humanos associadas à 
utilização do produto fitofarmacêutico.

Para o efeito, o titular da autorização regista 
e comunica todas as suspeitas de reacções
adversas nos seres humanos, nos animais e 
no ambiente, associadas à utilização do 
produto fitofarmacêutico.

Justificação

A informação deve incluir as eventuais reacções adversas tanto para o ser humano como 
para os animais e o ambiente. É suprimido o último parágrafo uma vez que os países 
terceiros têm uma legislação diferente que torna difícil a comparação com a utilização dos 
produtos fitofarmacêuticos no interior da UE.

Alteração 80
Artigo 53, n° 1, parágrafo 4

A obrigação de comunicação inclui 
informação pertinente relativa a decisões 
ou a avaliações realizadas por organismos 
públicos que autorizem produtos 
fitofarmacêuticos ou substâncias activas 
em países terceiros. 

Suprimido

Justificação

A informação deve incluir as eventuais reacções adversas tanto para o ser humano como 
para os animais e o ambiente. É suprimido o último parágrafo uma vez que os países 
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terceiros têm uma legislação diferente que torna difícil a comparação com a utilização dos 
produtos fitofarmacêuticos no interior da UE.

Alteração 81
Artigo 53, n° 4

4. O titular da autorização de um produto 
fitofarmacêutico informa anualmente a 
autoridade competente do Estado-Membro 
que autorizou o seu produto 
fitofarmacêutico de quaisquer dados 
disponíveis sobre a falta da eficácia 
esperada, o desenvolvimento de resistência e 
qualquer efeito inesperado nos vegetais, 
produtos vegetais e no ambiente.

4. O titular da autorização de um produto 
fitofarmacêutico informa anualmente as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros de quaisquer dados 
disponíveis sobre a falta da eficácia 
esperada, o desenvolvimento de resistência e 
qualquer efeito inesperado nos vegetais, 
produtos vegetais e no ambiente.

Justificação

Os dados sobre um produto fitofarmacêutico devem ser disponibilizadas a todos os 
Estados-Membros em causa.

Alteração 82
Artigo 56, nº 1, parágrafo 2, frase introdutória

A protecção aplica-se aos relatórios dos 
testes e estudos apresentados a um 
Estado-Membro por um requerente de uma 
autorização ao abrigo do presente 
regulamento (em seguida «primeiro 
requerente»), desde que esses relatórios dos 
testes e estudos tenham sido

A protecção aplica-se aos relatórios dos 
testes e estudos, incluindo os respectivos 
resumos, apresentados a um 
Estado-Membro por um requerente de uma 
autorização ao abrigo do presente 
regulamento (em seguida «primeiro
requerente»), desde que esses relatórios dos 
testes e estudos tenham sido

Justificação

A protecção de dados deve abranger igualmente as informações recolhidas pelas autoridades 
no âmbito dos procedimentos de renovação e de revisão. A protecção de dados deve 
aplicar-se a todos os dados pertinentes, e não só aos dados gerados em conformidade com as 
boas práticas de laboratório ou com as boas práticas experimentais. 

Alteração 83
Artigo 56, n° 1, alínea a)

a) Necessários para a autorização ou para a) Necessários para a autorização ou para 
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uma alteração à autorização, a fim de 
permitir a utilização noutra cultura; e

uma alteração das condições da autorização;

Justificação

Devem igualmente prever-se situações com áreas de aplicação diferentes como, por exemplo, 
o alargamento da utilização do campo para culturas em estufa, que exige a apresentação de 
dados suplementares. 

Alteração 84
Artigo 56, nº 1, parágrafo 2, alínea b)

b) Certificados como conformes aos 
princípios das boas práticas de laboratório 
ou das boas práticas experimentais, em 
conformidade com as exigências em 
matéria de dados impostas aos produtos 
fitofarmacêuticos referidas na alínea c) do 
nº 1 do artigo 8º.

Suprimido

Justificação

Ver a justificação relativa ao preâmbulo do nº 1, segundo parágrafo, do artigo 56º.

Alteração 85
Artigo 56, nº 1, parágrafo 3

Quando um relatório estiver protegido, não 
pode ser utilizado pelo Estado-Membro que 
o recebeu, em benefício de outros 
requerentes de produtos fitofarmacêuticos, 
com excepção do previsto no nº 2, no artigo 
59º ou no artigo 77º. 

Quando um relatório, incluindo o respectivo
resumo, estiver protegido, não pode ser 
utilizado por nenhum Estado-Membro que o 
recebeu, em benefício de outros requerentes 
de produtos fitofarmacêuticos, com
excepção do previsto no nº 2, no artigo 59º 
ou no artigo 77º.

Justificação

Ver a justificação relativa ao preâmbulo do nº 1, segundo parágrafo, do artigo 56º.

Alteração 86
Artigo 56, nº 1, parágrafo 5

Um estudo não está protegido se tiver sido 
necessário apenas para a renovação ou para a 

Um estudo, incluindo o respectivo resumo,
está igualmente protegido se tiver sido 
necessário apenas para a renovação ou para a 
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revisão de uma autorização. revisão de uma autorização. O período de 
protecção de dados tem a duração de cinco 
anos. Os parágrafos um a quatro 
aplicam-se mutatis mutandis.

Justificação

Ver a justificação relativa ao preâmbulo do nº 1, segundo parágrafo, do artigo 56º.

Alteração 87
Artigo 56, nº 1, parágrafo 5 bis (novo)

A protecção de dados aplica-se também a 
terceiros que apresentem relatórios de 
testes e estudos com vista a utilizações 
menores. Os períodos de protecção de 
dados podem ser prorrogados, em 
conformidade com o n° 4 quater do artigo 
49º.

Justificação

Os dados fornecidos no âmbito de procedimentos relativos a utilizações menores também 
devem ser protegidos.

Alteração 88
Artigo 56, nº 3, parte introdutória

3. A protecção de dados ao abrigo do nº 1 só 
é concedida se o primeiro requerente tiver 
solicitado a protecção de dados aquando da 
apresentação do processo e tiver facultado 
ao Estado-Membro em causa, para cada 
relatório de testes ou estudos, a seguinte 
informação:

3. A protecção de dados ao abrigo do nº 1 só 
é concedida se o primeiro requerente tiver 
solicitado a protecção de dados aquando da 
apresentação do processo ou de informação 
suplementar, nomeadamente sobre agentes 
de protecção e agentes sinergéticos, e tiver 
facultado ao Estado-Membro em causa, para 
cada relatório de testes ou estudos, a 
seguinte informação:

Justificação

Ver a justificação relativa ao nº 1 do artigo 56º.

Alteração 89
Artigo 56, nº 3, alínea a)
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a) Justificação de que os relatórios de testes 
e estudos apresentados são necessários para 
a primeira autorização ou para a alteração à 
autorização de um produto fitofarmacêutico; 

a) Justificação de que os relatórios de testes 
e estudos apresentados são necessários para 
a primeira autorização, renovação ou 
revisão, ou para a alteração à autorização de 
um produto fitofarmacêutico ou na 
sequência de alterações legislativas; 

Justificação

A proposta da Comissão constitui um avanço muito importante relativamente à situação em 
vigor com vista a garantir a viabilidade das pequenas e médias empresas europeias. A 
alteração pretende trazer maior clareza ao conteúdo da mesma.

Ver a justificação relativa ao nº 1 do artigo 56º.

Alteração 90
Artigo 56, n° 3 bis (novo)

3 bis. Em derrogação ao n° 1, caso os 
ensaios e relatórios dos estudos já tenham 
sido utilizados para a concessão da 
autorização para outro produto e o período 
de protecção ainda não tenha expirado, 
esses estudos estão protegidos durante o 
período remanescente.

Justificação

Considera-se indispensável esta referência ao período de protecção dos estudos. 

Alteração 91
Artigo 58, nº 1, parágrafo 1

1. Antes de realizarem testes ou estudos, as 
pessoas que pretendem requerer uma 
autorização para um produto 
fitofarmacêutico indagam, junto da 
autoridade competente do Estado-Membro 
em que pretendem apresentar o pedido, se já 
foi concedida uma autorização nesse 
Estado-Membro para um produto 
fitofarmacêutico que contenha a mesma 
substância activa, o mesmo agente de 
protecção ou agente sinérgico. A referida 
indagação inclui a consulta da informação 

1. Antes de realizarem testes ou estudos, as 
pessoas que pretendem requerer uma 
autorização, renovação ou revisão para um 
produto fitofarmacêutico indagam, junto da 
autoridade competente do Estado-Membro 
em que pretendem apresentar o pedido, se já 
foi concedida uma autorização nesse 
Estado-Membro para um produto 
fitofarmacêutico que contenha a mesma 
substância activa, o mesmo agente de 
protecção ou agente sinérgico. A referida 
indagação inclui a consulta da informação 
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disponível ao abrigo do artigo 54º. disponível ao abrigo do artigo 54º.

Justificação

A protecção de dados deve ser também extensível aos dados relativos à renovação e revisão 
de uma autorização, a fim de proteger as empresas de média dimensão e os sectores das 
indústrias de produtos fitofarmacêuticos que se dedicam à investigação.

Alteração 92
Artigo 58, n° 1, paragrafo 2

O potencial requerente apresenta todos os 
dados relativos à identidade e às impurezas 
da substância activa que se propõe utilizar. 
A indagação é fundamentada por provas de 
que o potencial requerente tenciona pedir 
uma autorização.

Suprimido

Justificação

Não se considera pertinente proceder a qualquer exame de um pedido antes de este ter sido 
formulado oficialmente. A informação prevista no artigo 54º é suficiente.

Alteração 93
Artigo 58, nº 2

2. A autoridade competente do 
Estado-Membro, se estiver persuadida de 
que o potencial requerente pretende pedir 
uma autorização, faculta-lhe o nome e o 
endereço do(s) titular(es) das autorizações 
anteriores pertinentes e informa, 
simultaneamente, os titulares dessas 
autorizações do nome e do endereço do 
requerente.

2. A autoridade competente do 
Estado-Membro, se estiver persuadida de 
que o potencial requerente pretende pedir 
uma autorização ou uma renovação ou 
revisão da mesma, faculta-lhe o nome e o 
endereço do(s) titular(es) das autorizações 
anteriores pertinentes e informa, 
simultaneamente, os titulares dessas 
autorizações do nome e do endereço do 
requerente.

Justificação

Ver a justificação relativa ao nº 1, primeiro parágrafo, do artigo 58º.

Alteração 94
Artigo 58, nº 3



PE 382.298v03-00 48/64 AD\660810PT.doc

PT

3. O potencial requerente de uma 
autorização e o(s) titular(es) de autorizações 
pertinentes tomam todas as medidas 
razoáveis para chegar a um acordo 
relativamente à partilha de quaisquer 
relatórios de testes e estudos protegidos ao 
abrigo do artigo 56.º, de que o requerente 
necessite para a autorização de um produto 
fitofarmacêutico.

3. O potencial requerente de uma 
autorização ou de uma renovação ou 
revisão da mesma e o(s) titular(es) de 
autorizações pertinentes tomam todas as 
medidas razoáveis para chegar a um acordo 
relativamente à partilha de quaisquer 
relatórios de testes e estudos protegidos ao 
abrigo do artigo 56.º, de que o requerente 
necessite para a autorização ou a renovação 
ou revisão de um produto fitofarmacêutico.

Justificação

Ver a justificação relativa ao nº 1, primeiro parágrafo, do artigo 58º.

Alteração 95
Artigo 59, nº 3 bis (novo)

3 bis. No caso de o Estado-Membro 
considerar que se pode criar uma situação 
de monopólio, se o potencial requerente e 
o(s) titular(es) das autorizações pertinentes 
de produtos fitofarmacêuticos que contêm a 
mesma substância activa, o mesmo agente 
de protecção ou agente sinérgico não 
puderem chegar a um acordo relativamente 
à partilha dos relatórios de testes e estudos 
que envolvam vertebrados, o potencial 
requerente informa a autoridade 
competente do Estado-Membro. Contudo, 
as duas partes acordam quanto aos
tribunais competentes, para efeitos do 
segundo parágrafo.

Justificação

O novo regulamento deveria prever disposições especiais para evitar situações de monopólio 
no mercado dos produtos fitofarmacêuticos.

Alteração 96
Artigo 59, nº 2

2. O potencial requerente e o(s) titular(es) 
das autorizações pertinentes envidam todos 
os esforços no sentido de garantir a partilha 

2. O potencial requerente e o(s) titular(es) 
das autorizações pertinentes envidam todos 
os esforços no sentido de garantir a partilha 
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de testes e estudos que envolvem 
vertebrados. Os custos da partilha dos 
relatórios de testes e estudos são 
determinados de uma forma justa, 
transparente e não discriminatória. Ao 
potencial requerente só é exigido que 
partilhe os custos da informação que tem de 
apresentar para cumprir as exigências em 
matéria de autorizações.

de testes e estudos que envolvem 
vertebrados. Os custos da partilha dos 
relatórios de testes e estudos são 
determinados de uma forma justa, 
transparente e não discriminatória. Ao 
potencial requerente é exigido que partilhe a 
totalidade dos custos de produção da 
informação partilhada. Será adoptado um 
regulamento em conformidade com o 
procedimento referido no nº 3 do artigo 76º 
relativo aos custos que devem ser tidos em 
conta.

Justificação

Se a base de cálculo dos custos partilhados prevista na presente disposição for demasiado 
limitada, as empresas que investirem fortemente na investigação e nos testes ficarão em 
desvantagem, o que seria negativo para as empresas mais inovadoras neste domínio. As 
empresas que pretenderem utilizar dados de outras empresas devem, pelo menos, provar que 
fizeram uma oferta financeira substancial antes de poderem usar os dados em questão.

Alteração 97
Artigo 59, nº 3, parágrafo 1

3. Se o potencial requerente e o(s) titular(es) 
das autorizações pertinentes de produtos 
fitofarmacêuticos que contêm a mesma 
substância activa, o mesmo agente de 
protecção ou agente sinérgico não puderem 
chegar a um acordo relativamente à partilha 
dos relatórios de testes e estudos que 
envolvem vertebrados, o potencial 
requerente informa a autoridade 
competente do Estado-Membro. Contudo, 
as duas partes acordam quanto aos 
tribunais competentes, para efeitos do 
segundo parágrafo.

3. Se o potencial requerente e o(s) titular(es) 
das autorizações pertinentes de produtos 
fitofarmacêuticos que contêm a mesma 
substância activa, o mesmo agente de 
protecção ou agente sinérgico não puderem 
chegar a um acordo relativamente à partilha 
dos relatórios de testes e estudos que 
envolvem vertebrados, aplica-se o 
procedimento previsto nos nºs 3 e 3 bis do 
artigo 58º.

Justificação

Estabelece-se, para a colocação em comum de testes e estudos cm vertebrados, o mesmo 
regime de negociação e um sistema de compensação equitativa previsto nas normas gerais 
que visam evitar a repetição de testes. Este regime prevê, além disso, a resolução das 
questões em que as partes não chegam a um acordo.
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Alteração 98
Artigo 60, nº 2, parte introdutória

2. No que diz respeito aos interesses 
comerciais referidos no n.º 1, só são 
considerados confidenciais os elementos 
seguintes:

2. No que diz respeito aos interesses 
comerciais referidos no n.º 1, são sempre
considerados confidenciais os elementos 
seguintes:

Justificação

Não se deve excluir que outros dados pertinentes, para além dos mencionados nas alíneas a) 
a c), sejam considerados confidenciais.

Alteração 99
Artigo 60, nº 2, alínea c bis) (nova)

c bis) os nomes e endereços de instituições 
e pessoas envolvidas na experimentação em 
vertebrados.

Justificação

Os dados pessoais de instituições e pessoas singulares devem ser confidenciais visto serem, 
com frequência, alvo de acções levadas a cabo por grupos radicais de defesa dos animais.

Alteração 100
Artigo 60, nº 2 bis (novo)

2 bis. Os dados de testes, incluindo 
relatórios de estudos, que tenham sido 
apresentados por um requerente para 
apoiar uma decisão de autorização ou 
alteração de um produto fitofarmacêutico 
ao abrigo do presente regulamento podem 
ser consultados pelas partes interessadas 
em locais específicos identificados pela 
Comissão, pela Autoridade ou pelos 
Estados-Membros. Tais dados não são 
tornados públicos mediante o fornecimento 
de cópias nem através de qualquer outro 
meio de publicação (incluindo a publicação 
electrónica).
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Justificação

O público tem um interesse legítimo no acesso à informação, o qual deve ser garantido pelo 
presente regulamento de acordo com a Convenção de Aarhus. Contudo, o modo escolhido 
para informar o público em geral deve evitar abusos e práticas de concorrência desleal. A 
abordagem proposta de criar salas de consulta para este efeito garantirá o necessário 
equilíbrio, na medida em que as partes interessadas têm acesso à informação confidencial, 
sem que potenciais concorrentes possam usar o sistema indevidamente para obter 
informações comerciais sensíveis. 

Alteração 101
Artigo 63, n° 2 bis (novo)

2 bis. Os Estados-Membros podem proibir 
ou restringir a publicidade dos produtos 
fitofarmacêuticos em certos meios de 
comunicação social.

Justificação

Considera-se pertinente manter as restrições nacionais eventualmente existentes neste 
domínio.

Alteração 102
Artigo 64, nº 1, parágrafo 1

1. Produtores, fornecedores, distribuidores e 
utilizadores profissionais de produtos 
fitofarmacêuticos conservam registos dos 
produtos fitofarmacêuticos que produzem, 
armazenam ou utilizam. 

1. Produtores, fornecedores, distribuidores e 
utilizadores profissionais de produtos 
fitofarmacêuticos conservam registos dos 
produtos fitofarmacêuticos que produzem, 
armazenam ou utilizam. A obrigação de 
conservar registos imposta aos utilizadores 
profissionais não deve ser mais exigente do 
que a imposta pelo Regulamento (CE) nº 
852/2004.

Justificação

As formalidades burocráticas relativas à conservação de registos não devem exceder as 
previstas no Regulamento (CE) nº 852/2004.

Alteração 103
Artigo 64, n° 1, parágrafo 2
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Disponibilizam a informação pertinente 
contida nesses registos à autoridade 
competente, mediante pedido. Mantêm 
igualmente a referida informação 
disponível aos vizinhos ou à indústria da 
água para consumo humano, que solicitem 
acesso a essa informação.

Disponibilizam a informação pertinente 
contida nesses registos à autoridade 
competente, mediante pedido.

Justificação

É suficiente conservar as informações relativas aos produtos fitofarmacêuticos para a 
Autoridade. Uma obrigação de efectuar registos que ultrapasse a obrigação já existente 
contraria os esforços de simplificar a burocracia e de reduzir os encargos administrativos.

Alteração 104
Artigo 73, alínea i bis) (nova)

 i bis) Realização de experiências relativas a 
pequenas culturas.

Justificação

Tem-se observado a reticência dos titulares de autorizações em relação ao alargamento das 
utilizações menores devido ao seu elevado custo. É necessário dar incentivos para evitar a 
falta de produtos fitofarmacêuticos para esse tipo de culturas.

Alteração 105
Artigo 74 bis (novo)

Artigo 74º bis
No prazo de 3 anos a contar da data 
referida no primeiro parágrafo do artigo 
80°, a Comissão informa o Parlamento 
Europeu e o Conselho, enunciando as 
experiências realizadas em matéria de 
reconhecimento mútuo de decisões de 
autorização dentro de uma zona, e no 
exterior dos limites das zonas, e em que 
medida, com base nestas experiências, a 
autorização em função das zonas pode ser 
substituída por um sistema de autorização a 
nível europeu. O relatório deve ser 
acompanhado, se necessário, de propostas 
legislativas adequadas.
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Justificação

A harmonização da autorização de produtos fitofarmacêuticos é o objectivo do presente 
regulamento. O relatório regular da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu seria 
um contributo para esse objectivo.

Alteração 106
Artigo 74 ter (novo)

Artigo 74° ter
A Comissão avalia a eficácia e a 
conformidade do presente regulamento 
com o mercado interno e apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, o mais 
tardar, três anos após a publicação do 
presente regulamento e, a partir dessa data, 
de cinco em cinco anos, um relatório, que 
deve ser acompanhado, se necessário, de 
propostas de alteração adequadas. Avalia, 
em particular, até que ponto a transposição 
do mercado interno no domínio dos 
produtos fitofarmacêuticos foi 
concretizada.

Justificação

A Comissão deve verificar a conformidade do presente regulamento com os princípios do 
mercado interno e, caso existam incompatibilidades com o mercado interno, apresentar 
propostas de alteração para efeito de conformidade do regulamento com o mercado interno.

Alteração 107
Artigo 77, nº 2, travessão 3

- no caso das substâncias activas cuja 
inclusão no anexo I da directiva expira, o 
mais tardar, dois anos após a data de 
publicação do presente regulamento, durante 
um período de cinco anos a contar da data da 
renovação da inclusão ou da renovação da 
aprovação, a presente disposição só é 
aplicável aos dados necessários para a 
renovação da aprovação e que foram 
certificados como cumprindo os princípios 
das boas práticas de laboratório e, o mais 
tardar, após a publicação do regulamento.

- no caso das substâncias activas cuja 
inclusão no anexo I da directiva expira, o 
mais tardar, dois anos após a data de 
publicação do presente regulamento, durante 
um período de cinco anos a contar da data da 
renovação da inclusão ou da renovação da 
aprovação.



PE 382.298v03-00 54/64 AD\660810PT.doc

PT

Justificação

A protecção de dados e a confidencialidade devem aplicar-se a todos os dados pertinentes e 
não apenas àqueles que são conformes com as boas práticas de laboratório.

Alteração 108
Artigo 77, nº 3

3. Quando, por força do nº 1 ou do nº 2, for 
aplicável o artigo 13º da directiva, estará 
sujeito a todas as regras específicas relativas 
à directiva, estabelecidas no Acto de Adesão 
mediante o qual um Estado-Membro aderiu 
à Comunidade.

3. Nos casos previstos nos nºs 1 e 2 do 
presente artigo, aplica-se o disposto no 
artigo 58º. Quando, por força do nº 1 ou do 
nº 2, for aplicável o artigo 13º da directiva, 
estará sujeito a todas as regras específicas 
relativas à directiva, estabelecidas no Acto 
de Adesão mediante o qual um 
Estado-Membro aderiu à Comunidade.

Justificação

Deve dissipar-se qualquer dúvida relativamente à efectiva aplicabilidade do regime de 
negociação obrigatória e de compensação equitativa estabelecido no presente regulamento 
para as substâncias activas e os formulantes "existentes", ou seja os que já se encontravam 
no mercado em 26 de Julho de 1993 e que se inserem no âmbito de aplicação das medidas de 
transição. Impedir que as PME tenham acesso - sem negociação prévia e uma compensação 
económica - aos dados imprescindíveis para a manutenção das autorizações relativas aos 
produtos que contêm "substâncias activas existentes" teria consequência gravíssimas para a 
sua subsistência e repercutir-se-ia na agricultura ao gerar um vazio no sector 
fitofarmacêutico decorrente da retirada de substâncias e de produtos fitofarmacêuticos 
essenciais para combater as pragas específicas das culturas mais importantes.

Alteração 109
Anexo I

Este anexo é suprimido.

Justificação

Este tipo de zonamento parece inapropriado dado que não corresponde a zonas 
suficientemente homogéneas.

Alteração 110
Anexo II, ponto 3.6.1

3.6.1. Quando pertinente, são estabelecidos 3.6.1. Quando pertinente, são estabelecidos 
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uma DDA, um NAEO e uma DAR. Ao 
estabelecer estes valores, é garantida uma 
margem de segurança suficiente, tendo em 
conta o tipo e a gravidade dos efeitos, e a 
vulnerabilidade de grupos da população 
específicos.

uma DDA, um NAEO e uma DAR. Ao 
estabelecer estes valores, é garantida uma 
margem de segurança apropriada, tendo em 
conta o tipo e a gravidade dos efeitos, e a 
vulnerabilidade de grupos da população 
específicos, tais como as mulheres em idade 
de reprodução, os embriões, os fetos e as 
crianças até ao final da puberdade.

Alteração 111
Anexo II, pontos 3.6.2. a 3.6.5.

3.6.2. Uma substância activa só é aprovada 
se, com base numa avaliação dos testes 
sobre genotoxicidade de nível mais elevado, 
realizada em conformidade com as 
exigências em matéria de dados impostas às 
substâncias activas e aos produtos 
fitofarmacêuticos, e noutros dados e 
informação disponíveis, não estiver 
classificada, em conformidade com o 
disposto na Directiva 67/548/CEE, como 
mutagénica (categoria 1 ou 2), excepto se a 
exposição de seres humanos à referida 
substância activa num produto 
fitofarmacêutico, nas condições realistas de 
utilização propostas, for negligenciável.

3.6.2. Uma substância activa só é aprovada 
se uma avaliação realizada em 
conformidade com os princípios uniformes 
demonstrar que, nas condições de 
utilização recomendadas, é assegurado um 
nível aceitável de protecção dos 
utilizadores, trabalhadores, outras pessoas 
presentes nas proximidades e consumidores
em, pelo menos, uma utilização 
representativa de, pelo menos, um produto 
fitofarmacêutico.

3.6.3. Uma substância activa só é aprovada 
se, com base numa avaliação dos testes 
sobre efeitos cancerígenos, realizada em 
conformidade com as exigências em 
matéria de dados impostas às substâncias 
activas e aos produtos fitofarmacêuticos, e 
noutros dados e informação disponíveis, 
não estiver e não tiver de ser classificada, 
em conformidade com o disposto na 
Directiva 67/548/CEE, como cancerígena 
(categoria 1 ou 2), excepto se a exposição 
de seres humanos à referida substância 
activa num produto fitofarmacêutico, nas 
condições realistas de utilização propostas, 
for negligenciável. 
3.6.4. Uma substância activa só é aprovada 
se, com base numa avaliação dos testes 
sobre toxicidade reprodutiva, realizada em 
conformidade com as exigências em 
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matéria de dados impostas às substâncias 
activas e aos produtos fitofarmacêuticos, e 
noutros dados e informação disponíveis, 
não estiver e não tiver de ser classificada, 
em conformidade com o disposto na 
Directiva 67/548/CEE, como tóxica para a 
reprodução (categoria 1 ou 2), excepto se a 
exposição de seres humanos à referida 
substância activa num produto 
fitofarmacêutico, nas condições realistas de 
utilização propostas, for negligenciável. 
3.6.5. Uma substância activa só é aprovada 
se não se considerar, com base na 
avaliação da Comunidade ou em 
orientações para a realização de testes 
acordadas internacionalmente, que possui 
propriedades desreguladoras do sistema 
endócrino que possam ser 
toxicologicamente significativas para os 
seres humanos, excepto se a exposição de 
seres humanos à referida substância activa 
num produto fitofarmacêutico, nas 
condições realistas de utilização propostas, 
for negligenciável.

Justificação

Os critérios de exclusão limitam consideravelmente o leque de produtos autorizados. Um 
procedimento de autorização que não tenha em conta tais utilizações e condições de 
exposição compromete o princípio da tomada de decisões com base em avaliações dos riscos. 
A consequência será a retirada progressiva do mercado de muitos produtos e utilizações 
seguros. Estes critérios deveriam servir para identificar substâncias como candidatas para 
substituição e não para rejeitar as substâncias sem as submeter a uma avaliação adequada.

Alteração 112
Anexo II, ponto 3.7.1, parágrafo 2, alínea c), subalínea ii) 

ii) Dados de monitorização da informação 
que demonstrem que se pode ter verificado 
uma propagação a longa distância no 
ambiente da substância activa, com potencial 
transferência para um ambiente receptor 
através do ar, água ou espécies migratórias; 
ou

ii) Dados de monitorização da informação 
que demonstrem que se pode ter verificado 
uma propagação a longa distância no 
ambiente da substância activa, com potencial 
transferência para um ambiente receptor 
através do ar, água; ou
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Justificação

Não se justifica cientificamente a referência às espécies migratórias.

Alteração 113
Anexo II, pontos 3.7.2. a 3.7.3.

3.7.2. Uma substância activa só é aprovada 
se não for considerada como uma 
substância persistente, bioacumulativa e 
tóxica (PBT).

Suprimido

Uma substância que cumpra todos os três 
critérios constantes das secções infra é uma 
substância PBT.
3.7.2.1. Persistência
Uma substância activa cumpre os três 
critérios para ser considerada persistente 
se:
- a sua meia-vida na água do mar exceder 
60 dias, ou
- a sua meia-vida na água doce ou de 
estuários exceder 40 dias, ou
- a sua meia-vida em sedimentos marinhos 
exceder 180 dias, ou
- a sua meia-vida em sedimentos de água 
doce ou de estuários exceder 120 dias, ou
- a sua meia-vida no solo exceder 120 dias.
A avaliação da persistência no ambiente 
baseia-se nos dados disponíveis sobre a 
meia-vida, recolhidos em condições 
adequadas, descritas pelo requerente.
3.7.2.2. Bioacumulação
Uma substância activa cumpre os critérios 
para ser considerada bioacumulativa se o 
factor de bioconcentração (FBC) exceder 
2000. 
A avaliação da bioacumulação deve 
basear-se em dados de bioconcentração 
determinados em espécies aquáticas. 
Podem utilizar-se dados respeitantes a 
espécies de água doce ou a espécies 
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marinhas. 
3.7.2.3. Toxicidade
Uma substância activa cumpre os critérios 
para ser considerada tóxica se: 
- a sua concentração sem efeitos 
observados a longo prazo (NOEC) em 
organismos marinhos ou de água doce for 
inferior a 0,01 mg/l, ou
- a substância é classificada como 
cancerígena (categoria 1 ou 2), mutagénica 
(categoria 1 ou 2) ou tóxica para a 
reprodução (categoria 1, 2 ou 3), ou
- não existe qualquer outra prova de 
toxicidade crónica, tal como expressa nas 
classificações: T, R48 ou Xn, R48 em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE. 
3.7.3. Uma substância activa não será 
considerada conforme ao artigo 4.º se for 
muito persistente, muito bioacumulativa 
(mPmB).
Uma substância que cumpra ambos os 
critérios referidos nas secções infra é uma 
substância mPmB.
3.7.3.1. Persistência
Uma substância activa cumpre os critérios 
para ser considerada muito persistente se:
- a sua meia-vida na água do mar, água 
doce ou água de estuários exceder 60 dias, 
ou
- a sua meia-vida em sedimentos de água 
do mar, água doce ou água de estuários 
exceder 180 dias, ou
- a sua meia-vida no solo exceder 180 dias.
3.7.3.2. Bioacumulação
Uma substância activa cumpre os critérios 
para ser considerada muito bioacumulativa 
se o factor de bioconcentração exceder 
5000.

Justificação

A autorização deve basear-se numa avaliação dos riscos. Os verdadeiros riscos dos produtos 
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fitossanitários, assim como de outros produtos, baseiam-se na sua utilização real, assim 
como na dosagem e noutros factores. Os critérios propostos não reflectem os verdadeiros 
riscos existentes para o ambiente. A consequência será a retirada progressiva do mercado de 
muitos produtos e utilizações seguros. Estes critérios deveriam servir para identificar 
substâncias como candidatas para substituição e não para rejeitar as substâncias sem as 
submeter a uma avaliação adequada.

Alteração 114
Anexo II, ponto 3.8.2.

3.8.2. Uma substância activa só é 
considerada conforme ao artigo 4.º se, com 
base na avaliação da Comunidade ou em 
orientações para a realização de testes 
acordadas internacionalmente, não se 
considerar que possui propriedades 
desreguladoras do sistema endócrino que 
possam ser toxicologicamente significativas 
para os organismos não visados, excepto se 
a exposição dos organismos não visados à 
referida substância activa num produto 
fitofarmacêutico, nas condições realistas de 
utilização propostas, for negligenciável.

Suprimido

Justificação

Não existe base científica para considerar os efeitos de substâncias desreguladoras do 
sistema endócrino de forma diferente de outros efeitos toxicológicos. Os efeitos tóxicos 
causados por uma desregulação do sistema endócrino já são abrangidos nos níveis máximos 
de exposição determinados como seguros para os seres humanos e o ambiente. A 
desregulação endócrina não deve ser utilizada indiscriminadamente como critério para 
rejeitar substâncias activas.

Alteração 115
Anexo II, ponto 4

Uma substância activa só é aprovada como 
candidata para substituição em 
conformidade com o artigo 24.º se:

Uma substância activa só é classificada e 
aprovada como candidata para substituição 
em conformidade com o artigo 24.º se:

- a sua DDA, a sua DAR e o seu NAEO 
forem significativamente inferiores aos da 
maioria das substâncias activas aprovadas;
- cumprir dois dos critérios para ser 
considerada como uma substância PBT;
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- existirem motivos para preocupação 
associados à natureza dos efeitos críticos 
que, em combinação com os padrões de 
utilização/exposição, conduzam a situações 
de utilização que possam causar 
preocupação, mesmo que se adoptem 
medidas de gestão dos riscos muito rigorosas 
(como equipamentos de protecção individual 
muito completos ou zonas-tampão muito 
vastas);

- existirem motivos para preocupação 
associados à natureza dos efeitos críticos 
que, em combinação com os padrões de 
utilização/exposição, conduzam a situações 
de utilização que possam causar 
preocupação, mesmo que se adoptem 
medidas de gestão dos riscos muito rigorosas 
(como equipamentos de protecção individual 
muito completos ou zonas-tampão muito 
vastas);

- contiver uma proporção significativa de 
isómeros não activos.

– com base numa avaliação dos testes sobre 
genotoxicidade de nível mais elevado, 
realizada em conformidade com as 
exigências em matéria de dados impostas às 
substâncias activas e aos produtos 
fitofarmacêuticos, e noutros dados e 
informação disponíveis, estiver 
classificada, em conformidade com o 
disposto na Directiva 67/548/CEE, como 
mutagénica (categoria 1 ou 2), excepto se a 
exposição de seres humanos à referida 
substância activa num produto 
fitofarmacêutico, nas condições realistas de 
utilização propostas, for negligenciável, ou
- com base numa avaliação dos testes sobre 
efeitos cancerígenos, realizada em 
conformidade com as exigências em 
matéria de dados impostas às substâncias 
activas e aos produtos fitofarmacêuticos, e 
noutros dados e informação disponíveis, 
estiver ou tiver de ser classificada, em 
conformidade com o disposto na Directiva 
67/548/CEE, como cancerígena (categoria 
1 ou 2), excepto se a exposição de seres 
humanos à referida substância activa num 
produto fitofarmacêutico, nas condições 
realistas de utilização propostas, for 
negligenciável, ou
- com base numa avaliação dos testes sobre 
toxicidade reprodutiva, realizada em 
conformidade com as exigências em 
matéria de dados impostas às substâncias 
activas e aos produtos fitofarmacêuticos, e 
noutros dados e informação disponíveis, 
estiver ou tiver de ser classificada, em 
conformidade com o disposto na Directiva 
67/548/CEE, como tóxica para a 
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reprodução (categoria 1 ou 2), excepto se a 
exposição de seres humanos à referida 
substância activa num produto 
fitofarmacêutico, nas condições realistas de 
utilização propostas, for negligenciável, ou
- for considerada como uma substância 
persistente, bioacumulativa e tóxica (PBT) 
(PBT).
Uma substância que cumpra todos os três 
critérios constantes das secções infra é uma 
substância PBT. 
a) Persistência
Uma substância activa cumpre os critérios 
para ser considerada persistente se:
– a sua meia-vida na água do mar exceder 
60 dias, ou
– a sua meia-vida na água doce ou de 
estuários exceder 40 dias, ou
– a sua meia-vida em sedimentos marinhos 
exceder 180 dias, ou
– a sua meia-vida em sedimentos de água 
doce ou de estuários exceder 120 dias, ou
– a sua meia-vida no solo exceder 120 dias.
A avaliação da persistência no ambiente 
baseia-se nos dados disponíveis sobre a 
meia-vida, recolhidos em condições 
adequadas, descritas pelo requerente.
b) Bioacumulação
Uma substância activa cumpre os critérios 
para ser considerada bioacumulativa se o 
factor de bioconcentração (FBC) exceder 
2000. 
A avaliação da bioacumulação deve 
basear-se em dados de bioconcentração 
determinados em espécies aquáticas. 
Podem utilizar-se dados respeitantes a 
espécies de água doce ou a espécies 
marinhas.
c) Toxicidade
Uma substância activa cumpre os critérios 
para ser considerada tóxica se:
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– a sua concentração sem efeitos 
observados a longo prazo (NOEC) em 
organismos marinhos ou de água doce for 
inferior a 0,01 mg/l, ou
– a substância for classificada como 
cancerígena (categoria 1 ou 2), mutagénica 
(categoria 1 ou 2) ou tóxica para a 
reprodução (categoria 1, 2 ou 3), ou
– se existir qualquer outra prova de 
toxicidade crónica, tal como expressa nas 
classificações: T, R48 ou Xn, R48 em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE.
- se for muito persistente, muito 
bioacumulativa (mPmB).
Uma substância que cumpra ambos os 
critérios referidos nas secções infra é uma 
substância mPmB.
a) Persistência
Uma substância activa cumpre os critérios 
para ser considerada muito persistente se:
– a sua meia-vida na água do mar, água 
doce ou água de estuários exceder 60 dias, 
ou
– a sua meia-vida em sedimentos de água 
do mar, água doce ou água de estuários 
exceder 180 dias, ou
– a sua meia-vida no solo exceder 180 dias.
b) Bioacumulação
Uma substância activa cumpre os critérios 
para ser considerada muito bioacumulativa 
se o factor de bioconcentração exceder 
5000.

Justificação

Uma regulamentação dos produtos fitofarmacêuticos com base nas propriedades das suas 
substâncias activas, sem levar em devida conta as condições reais de utilização e exposição, 
põe em causa o princípio da tomada de decisão com base em avaliações de risco. A 
consequência será a retirada progressiva do mercado de muitos produtos/utilizações seguros. 
Estes critérios deveriam servir para identificar substâncias como candidatas para 
substituição e não para rejeitar as substâncias sem as submeter a uma avaliação adequada. 
Texto transferido dos pontos 3.6 e 3.7 do anexo II. Os critérios actualmente estabelecidos na 
proposta de regulamento para os «candidatos para substituição» têm pouca ou nenhuma 
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relação com os riscos reais decorrentes da utilização de produtos fitofarmacêuticos.

Alteração 116
Anexo IV, ponto 3, parágrafo 1

Define-se como desvantagem prática e 
económica significativa para o utilizador 
uma dificuldade quantificável importante, 
em termos de práticas de trabalho ou 
actividade empresarial, que conduz a uma 
incapacidade para manter um controlo 
suficiente do organismo visado. Essa 
dificuldade importante pode ocorrer, por 
exemplo, quando as instalações técnicas para 
a utilização da(s) substância(s) alternativa(s) 
não existem ou não são economicamente 
viáveis.

Define-se como desvantagem prática e 
económica significativa para o utilizador 
uma dificuldade quantificável importante, 
em termos de práticas de trabalho ou 
actividade empresarial, que conduz a uma 
incapacidade para manter um controlo 
suficiente do organismo visado ou afecte a 
competitividade da actividade agrícola. 
Essa dificuldade importante pode ocorrer, 
por exemplo, quando as instalações técnicas 
para a utilização da(s) substância(s) 
alternativa(s) não existem ou não são 
economicamente viáveis.

Justificação

Há que assegurar a competitividade da agricultura comunitária.

Alteração 117
Anexo IV, ponto 3, parágrafo 2 bis (novo)

A avaliação comparativa tem em conta as 
utilizações menores autorizadas.

Justificação

Ver a justificação relativa ao nº 1, alínea c), do artigo 48º.
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