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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A presente proposta de regulamento tem por objectivo substituir a Directiva 91/414/CEE 
relativa à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado e revogar a 
Directiva 79/117/CEE relativa à proibição de colocação no mercado e da utilização de 
produtos fitofarmacêuticos contendo determinadas substâncias activas.

A utilização de produtos fitofarmacêuticos tem consequências para os ecossistemas agrícolas, 
além de poder ser perigosa para a saúde dos utilizadores e afectar negativamente a qualidade 
dos géneros alimentícios e a saúde dos consumidores, se permanecerem resíduos nocivos de 
produtos fitofarmacêuticos nos alimentos. Por outro lado, os produtos fitofarmacêuticos são 
utilizados com vista à protecção e no interesse da saúde das culturas, e permitem que os 
agricultores dupliquem a sua produção e tenham maior flexibilidade na plantação das suas 
culturas. Fica assim assegurada a produção fiável e próxima do local de produtos agrícolas 
acessíveis, ao mesmo tempo que se reduzem as áreas necessárias para a produção de géneros 
alimentícios e que os países europeus se tornam menos dependentes das importações de 
produtos agrícolas.

Um dos principais objectivos da proposta é a maior harmonização da autorização dos 
produtos fitofarmacêuticos a nível europeu e, por conseguinte, o reforço do mercado interno. 
A relatora de parecer apoia a abordagem que prevê a introdução, para além do processo de 
autorização regular nos Estados-Membros, de um processo de reconhecimento mútuo 
obrigatório das autorizações de Estados-Membros que pertençam à mesma zona de 
autorização, já que esta é uma forma de evitar a duplicação desnecessária de tarefas nos 
Estados-Membros e de disponibilizar mais depressa os produtos fitofarmacêuticos inovadores 
e menos poluentes. Além disso, a relatora de parecer propõe que, em determinadas condições, 
também seja possível o reconhecimento mútuo de autorizações de Estados-Membros que não 
pertençam à mesma zona. Por outro lado, importa garantir que as diferenças agrícolas e 
climáticas entre os Estados-Membros da mesma zona possam ser levadas em conta na 
aprovação de cada caso concreto.

No que respeita à protecção de dados no que diz respeito a estudos que têm de ser 
apresentados para efeitos de aprovação de produtos farmacêuticos, a relatora de parecer 
propõe uma regulamentação que garante não só a competitividade da economia europeia e a 
capacidade de inovação dos fabricantes de produtos fitofarmacêuticos que apostam na 
investigação, mas também facilita o acesso dos fabricantes de produtos genéricos ao mercado. 
Neste contexto, são tidas em especial consideração as particularidades do processo de 
autorização dos produtos fitofarmacêuticos e das substâncias activas neles contidas, 
designadamente a limitação automática do período de validade da primeira autorização a dez 
anos.

A relatora de parecer considera necessário introduzir uma regulamentação jurídica a nível 
europeu em matéria de importações paralelas de produtos fitofarmacêuticos. Actualmente, 
existe uma grande insegurança jurídica gerada pela divergência das decisões judiciais nesta 
matéria e pelas abordagens muito diferentes que os Estados-Membros adoptaram em relação 
às importações.
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ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores 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 Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Citação 1

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o n.º 
2 do artigo 37.º e a alínea b) do n.º 4 do 
artigo 152.º,

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o n.º 
2 do artigo 37.º, a alínea b) do n.º 4 do artigo 
152.º e o n.º 1 do artigo 95.º,

Justificação

O regulamento visa garantir a livre circulação de produtos fitofarmacêuticos no mercado 
interno através da adopção de regras harmonizadas relativas à colocação de produtos 
fitofarmacêuticos no mercado (cf. considerando (7) e capítulo III). Por esse motivo, a base 
jurídica do regulamento deverá incluir também o n.º 1 do artigo 95.º do Tratado CE.

Alteração 2
Artigo 1

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

2. O presente regulamento fixa as regras 
aplicáveis à aprovação de substâncias 
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 
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princípio de precaução, a fim de garantir 
que as substâncias e os produtos colocados 
no mercado não afectem negativamente a 
saúde humana e o ambiente.

Alteração 3
Artigo 3, nº 18

(18) «Boa prática fitofarmacêutica»,” (18) «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 as condições 
locais, a prevenção do surgimento de 
resistências e as possibilidades de controlo 
biológico e das culturas.

Justificação

É essencial evitar o surgimento de resistências a fim de providenciar por uma protecção 
fitossanitária optimizada que reduza o mais possível os riscos para a saúde humana e animal, 
assim como os riscos para o ambiente. O surgimento de resistências pode requerer a 
utilização de produtos fitofarmacêuticos com mais impacto sobre a saúde humana e animal, 
assim como sobre o ambiente. É por isso conveniente incluir a prevenção do surgimento de 
resistências nas boas práticas fitofarmacêuticas. 

Alteração 4
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

Esta nova definição é desnecessária e, na prática, iria causar desentendimentos e 
dificuldades de interpretação, uma vez que a exigência de os produtos fitofarmacêuticos 
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serem utilizados de maneira a «contaminar o mínimo praticável o ambiente» já é uma das 
preocupações centrais dos princípios da boa prática fitofarmacêutica. Além disso, esta nova 
área definida não corresponde a um conceito claramente delimitado.

Alteração 5
Artigo 3, nº 22 (novo)

(22) «Boas práticas experimentais»,
as práticas definidas na Directiva 
2004/10/CE relativa à aproximação das 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas respeitantes à aplicação dos 
princípios de boas práticas de laboratório e 
ao controlo da sua aplicação nos ensaios 
sobre as substâncias químicas1.
------------------------------------------

1 JO L 50, de 20.2.2004, p. 44.

Justificação

Definição do termo usado no capítulo V. 

Alteração 6
Artigo 3, nº 23 (novo)

(23) «Testes e estudos»,
investigações ou experiências levadas a 
cabo com o objectivo de determinar as 
propriedades e o comportamento de uma 
substância activa ou de produtos 
fitofarmacêuticos, de prever os efeitos da 
exposição às substâncias activas e/ou aos 
respectivos metabolitos, de determinar 
níveis de exposição seguros e criar 
condições para a utilização segura dos 
produtos fitofarmacêuticos.

Justificação

A terminologia dos relatórios de testes e estudos é usada repetidamente ao longo do 
regulamento. É necessário introduzir uma definição que inclua não apenas os relatórios de 
estudos, como também outras informações pertinentes para a avaliação dos riscos.
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Alteração 7
Artigo 3, nº 24 (novo)

(24) «Boas práticas agrícolas»,
as boas práticas agrícolas (BPA) no uso de 
produtos fitofarmacêuticos incluem a 
utilização segura autorizada a nível 
nacional, nas condições reais, dos produtos 
fitofarmacêuticos necessários para um 
controlo eficaz das pragas. Implicam 
igualmente uma gama de níveis de 
aplicação dos produtos fitofarmacêuticos 
que não devem exceder a concentração 
máxima autorizada, aplicada de forma a 
deixar o mínimo praticável de resíduos.
A utilização segura autorizada é 
determinada a nível nacional e inclui 
utilizações registadas ou recomendadas no 
país, que têm em conta considerações de 
saúde pública e ocupacional e de 
segurança ambiental.
As condições reais incluem todas as fases
da produção, armazenagem, transporte e 
distribuição de géneros alimentícios e 
alimentos para animais. 

Justificação

É conveniente incluir no regulamento a definição de «Boas Práticas Agrícolas» adoptada
pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação.

Alteração 8
Artigo 3, nº 25 (novo)

(25) «Utilizações menores»,
Para efeitos do presente regulamento, 
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 limitada ou 
esporádica e excepcional, ou em sementes.
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Justificação

Definição do termo «utilizações menores» usado no artigo 49.º.

Alteração 9
Artigo 4, n.º1

1. As substâncias activas são aprovadas em 
conformidade com o anexo II, à luz dos 
actuais conhecimentos científicos e técnicos, 
se vier a verificar-se que os produtos 
fitofarmacêuticos que as contêm forem 
susceptíveis de preencher as condições 
estabelecidas nos n.ºs 2 e 3, tendo em conta 
os critérios de aprovação estabelecidos nos 
pontos 2 e 3 do mesmo anexo.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Justificação

Não se aplica à versão portuguesa. 

Alteração 10
Artigo 4, nº 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, em particular na dos grupos 
de pessoas vulneráveis, como mulheres 
grávidas, fetos e crianças, ou na saúde 
animal, tendo em conta os efeitos 
cumulativos e sinergéticos, nem nas águas 
subterrâneas;

Alteração 11
Artigo 10

Artigo 10.º Suprimido
Acesso ao resumo do processo

A Autoridade torna público o mais depressa 
possível o resumo do processo referido no 
n.º 1 do artigo 8.º, excluindo dessa 
divulgação toda a informação considerada 
confidencial na acepção do artigo 60.º
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Justificação

Atendendo à natureza preliminar desta informação, não é conveniente a sua divulgação 
pública. É preferível tornar público o relatório de revisão das autoridades depois de o mesmo 
ter sido validado oficialmente.

Alteração 12
Artigo 11, nº 1, parágrafos 1 e 2

No prazo de 12 meses após a data de 
notificação prevista no primeiro parágrafo 
do n.º 3 do artigo 9.º, 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 4.º

O Estado-Membro relator pode dar início à 
avaliação dos relatórios de testes e estudos, 
assim que estes forem apresentados pelo 
requerente, inclusivamente antes da data de 
notificação prevista no primeiro parágrafo 
do n.º 3 do artigo 9.º. No prazo de oito
meses após a data de notificação prevista no 
primeiro parágrafo do n.º 3 do artigo 9.º, 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 4.º.

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 oito
meses será alargado em função do prazo 
suplementar concedido pelo 
Estado-Membro. Do facto informará a 
Comissão e a Autoridade. Quando 
apresentar a informação suplementar, o 
requerente apresentará, ao mesmo tempo, 
quaisquer pedidos de protecção de dados 
nos termos do artigo 56.º. 

O Estado-Membro pode consultar a 
Autoridade.

O Estado-Membro pode consultar a 
Autoridade.

Justificação

Sendo dado início à avaliação das informações disponíveis antes de o processo estar 
completo, o acesso dos produtos novos e inovadores ao mercado torna-se mais rápido. Por 
isso, o Estado-Membro relator não deve demorar mais de oito meses a apresentar o seu 
relatório depois de estar concluída a avaliação das substâncias activas actuais ao abrigo da 
Directiva 91/414/CEE.
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Tem de existir um mecanismo para solicitar a protecção de dados relativamente à informação 
adicional prestada.

A definição das zonas e o reconhecimento mútuo dentro das zonas constituem uma novidade 
no domínio da autorização dos produtos fitofarmacêuticos e deveriam ser objecto de revisão 
uma vez decorridos cinco anos, a fim de se estabelecer uma única autorização em toda a UE, 
ou a fim de modificar o número e a definição das diferentes zonas.

Alteração 13
Artigo 11, nº 1 bis (novo)

1 bis. O Estado-Membro relator 
apresentará ainda à Comissão e à 
Autoridade um relatório no qual 
identifique todas as utilizações que foram 
avaliadas e consideradas aceitáveis para 
fins de autorização, de acordo com as 
exigências estabelecidas no artigo 29.º.

Justificação

Uma substância deveria ser aprovada, assim que tenham sido identificadas as primeiras 
utilizações seguras. Deste modo, os produtos novos e inovadores ficarão mais cedo ao dispor 
dos agricultores. 

Alteração 14
Artigo 12, nºs 1, 2 e 3

1. A Autoridade faz circular o projecto de 
relatório de avaliação que recebeu do 
Estado-Membro relator entre o requerente, 
os restantes Estados-Membros e a Comissão

1. A Autoridade faz circular o projecto de 
relatório de avaliação que recebeu do 
Estado-Membro relator entre o requerente, 
os restantes Estados-Membros e a Comissão. 

Deve torná-lo público, após conceder duas 
semanas ao requerente para que este possa 
solicitar a confidencialidade de determinadas 
partes do relatório nos termos do artigo 60.º. 

Deve torná-lo público, após conceder duas 
semanas ao requerente para que este possa 
solicitar a confidencialidade de determinadas 
partes do relatório nos termos do artigo 60.º. 

A Autoridade concede um prazo de 90 dias
para a apresentação de comentários escritos. 

A Autoridade concede um prazo de 60 dias 
para a apresentação de comentários escritos. 

Sempre que necessário, a Autoridade pode 
proceder à consulta de peritos, mesmo os do 
Estado-Membro relator. 

Sempre que necessário, a Autoridade pode 
proceder à consulta de peritos, mesmo os do 
Estado-Membro relator. 

2. No prazo de 90 dias a partir da data 2. No prazo de 60 dias a partir da data 
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prevista no n.º 1 do presente artigo, a 
Autoridade decide se pode considerar-se que 
a substância activa cumpre as exigências do 
artigo 4.º e comunica a sua decisão ao 
requerente, aos Estados-Membros e à 
Comissão.

prevista no n.º 1 do presente artigo, a 
Autoridade decide se pode considerar-se que 
a substância activa cumpre as exigências do 
artigo 4.º e comunica a sua decisão ao 
requerente, aos Estados-Membros e à 
Comissão.

Sempre que necessário, a conclusão da 
Autoridade deve referir as opções de 
redução dos riscos identificados no projecto 
de relatório de avaliação.

Sempre que necessário, a conclusão da 
Autoridade deve referir as opções de 
redução dos riscos identificados no projecto 
de relatório de avaliação.

3. Caso a Autoridade tenha necessidade de 
informação suplementar, fixará um prazo 
para a sua apresentação pelo requerente. 
Nesse caso, o prazo de 90 dias previsto no 
n.º 2 será alargado em função do prazo 
suplementar concedido pela Autoridade. Do 
facto informará a Comissão e os Estados-
Membros.

3. Caso a Autoridade tenha necessidade de 
informação suplementar, fixará um prazo 
para a sua apresentação pelo requerente. 
Nesse caso, o prazo de 60 dias previsto no 
n.º 2 será alargado em função do prazo 
suplementar concedido pela Autoridade. Do 
facto informará a Comissão e os Estados-
Membros.

A Autoridade pode solicitar à Comissão que 
consulte o laboratório comunitário de 
referência, designado nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 882/2004 para 
verificar se o método analítico aplicado à 
determinação dos resíduos proposto pelo 
requerente satisfaz e responde às exigências 
constantes da alínea f), do n.º 1 do artigo 
29.º do presente regulamento. Se o 
laboratório comunitário de referência assim 
o decidir, o requerente deve apresentar 
amostras e normas analíticas.

A Autoridade pode solicitar à Comissão que 
consulte o laboratório comunitário de 
referência, designado nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 882/2004 para 
verificar se o método analítico aplicado à 
determinação dos resíduos proposto pelo 
requerente satisfaz e responde às exigências 
constantes da alínea f), do n.º 1 do artigo 
29.º do presente regulamento. Se o 
laboratório comunitário de referência assim 
o decidir, o requerente deve apresentar 
amostras e normas analíticas.

Justificação

A fim de se lograr um elevado nível de protecção da saúde humana e do ambiente, é 
conveniente limitar o mais possível a duração do processo de autorização de novas 
substâncias activas, substâncias protectoras, substâncias sinergéticas e co-formulantes. 
Naturalmente que isto é válido sem prejuízo dos critérios de avaliação. Deste modo, podem 
ser introduzidos com maior rapidez novos produtos fitofarmacêuticos com menos impacto 
sobre as pessoas, os animais e o ambiente.

Alteração 15
Artigo 13, nº 1

1. No prazo de 6 meses após a entrega pela 1. No prazo de 4 meses após a entrega pela 



PE 382.584v03-00 12/41 AD\662526PT.doc

PT

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

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

O requerente terá a possibilidade de 
apresentar comentários sobre o relatório de 
revisão.

O requerente terá a oportunidade de 
apresentar comentários sobre o relatório de 
revisão.

Justificação

A redução do prazo para completar esta fase da avaliação deveria garantir o rápido acesso 
dos agricultores a produtos novos e inovadores.

A fim de se lograr um elevado nível de protecção da saúde humana e do ambiente, é 
conveniente limitar o mais possível a duração do processo de autorização de novas 
substâncias activas, substâncias protectoras, substâncias sinergéticas e co-formulantes. 
Naturalmente que isto é válido sem prejuízo dos critérios de avaliação. Deste modo, podem 
ser introduzidos com maior rapidez novos produtos fitofarmacêuticos com menos impacto 
sobre as pessoas, os animais e o ambiente.

Alteração 16
Artigo 13 bis (novo)

Artigo 13.º bis
No prazo de três meses depois de ter 
recebido o relatório mencionado no n.º 1 do 
artigo 11.º, a Comissão apresentará uma 
proposta de autorização limitada da 
substância activa, estabelecendo:
- as utilizações que podem ser autorizadas,
- o período de autorização, que não pode 
ser superior a 5 anos.

Justificação

Acelerando o processo de autorização das utilizações, os agricultores terão rapidamente 
acesso aos produtos novos e inovadores.
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Alteração 17
Artigo 22, nº 2

2. Nesse caso, aplica-se o disposto no n.º 4 
do artigo 4.º e nos artigos 6.º a 21.º.

2. Em derrogação ao artigo 5.º, uma 
substância activa, tendo por base um 
agente de controlo biológico, que cumpra 
os critérios constantes do artigo 4.º, deve 
ser objecto de aprovação por um período 
não superior a 15 anos, sempre que se 
considere que os produtos 
fitofarmacêuticos que contêm esse agente 
de controlo biológico só representam um 
baixo risco para a saúde humana e animal 
e para o ambiente, como prevê o n.º 1 do 
artigo 46.º.
3. Nesse caso, aplica-se o disposto no n.º 4 
do artigo 4.º e nos artigos 6.º a 21.º

Justificação

Cabe apoiar devidamente as repercussões positivas para a protecção da saúde humana e 
animal, assim como do ambiente, que se pode esperar da utilização de produtos 
fitofarmacêuticos baseados em agentes de controlo biológico. Atendendo ao baixo risco que 
apresentam, estes agentes de controlo biológico encerram potencialmente grandes vantagens. 
Dado que o âmbito de aplicação dos produtos fitofarmacêuticos baseados em agentes de 
controlo biológico é, em geral, relativamente reduzido, é necessário que o período de 
duração da sua aprovação seja de 15 anos, a fim de fomentar adequadamente a investigação 
e o desenvolvimento destas práticas de protecção fitossanitária.

Alteração 18
Artigo 24, n.º 1

1. Em derrogação ao artigo 5.º e ao n.º 2 do 
artigo 14.º, 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.
Tal substância será em seguida referida  

1. Uma substância activa que cumpre os 
critérios constantes do artigo 4.º e um dos 
demais critérios constantes do ponto 4 do 
anexo II será aprovada como «candidata 
para substituição».
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como «candidata para substituição».

Justificação

Uma vez que as substâncias candidatas para substituição cumprem todos os requisitos de 
segurança especificados no artigo 4.º, não existem razões para limitar o seu período de 
aprovação a sete anos em vez de dez. Tal como no caso de outras substâncias, a aprovação 
pode ser revista em qualquer altura, de acordo com o n.º 1 do artigo 21.º. Assim sendo, é 
desnecessário rever estas substâncias de sete em sete anos.

Alteração 19
Artigo 27, nº 2 bis (novo)

2 bis. Um formulante utilizado num 
produto fitofarmacêutico autorizado ao 
abrigo da Directiva 91/414/CEE ou do 
presente regulamento é considerado como 
registado, nos termos do nº 1 do artigo 15º  
do Regulamento (CE) nº 1097/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de Dezembro de 2006, relativo ao registo, 
avaliação, autorização e restrição de 
substâncias químicas (REACH)1, para ser 
utilizado especificamente em produtos 
fitofarmacêuticos.
1 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 20
Artigo 28 bis (novo)

 Artigo 28º bis
Importações paralelas

1. Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do 
artigo 28.º, um produto fitofarmacêutico 
pode ser colocado no mercado e utilizado 
num Estado-Membro sem aí ter sido 
autorizado, se o candidato à colocação de 
um produto fitofarmacêutico no mercado 
possuir um certificado de comerciabilidade 
para o produto fitofarmacêutico, emitido 
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pelo Estado-Membro em questão.
2. Os Estados-Membros emitem, a pedido, 
um certificado de comerciabilidade para 
um produto fitofarmacêutico nos termos do 
n.º 1, se o produto fitofarmacêutico a ser 
importado de um outro Estado-Membro já 
tiver obtido uma autorização noutro 
Estado-Membro e se existir um produto de 
referência equivalente em termos de 
substâncias que tenha sido autorizado no 
Estado de importação (importações 
paralelas).
3. Considera-se existir equivalência em 
termos de substâncias, na acepção do 
presente artigo, quando o produto a ser 
importado e o produto de referência 
contiverem as mesmas substâncias activas 
em quantidades comparáveis, com grau 
mínimo de pureza correspondente e com 
determinadas impurezas do mesmo tipo e 
com teor máximo correspondente, e o seu 
tipo de formulação for idêntico. No que 
respeita à sua restante composição, são 
admissíveis diferenças, desde que estas 
diferenças qualitativas ou quantitativas ao 
nível dos formulantes não prejudiquem a 
eficácia biológica, nem afectem 
negativamente as plantas a tratar, a saúde 
humana, animal ou a natureza. Os critérios 
e o processo para avaliar a equivalência em 
termos de substâncias podem ser definidos 
com mais pormenor, de acordo com o 
processo previsto no n.º 2 do artigo 76.º.

4. O pedido de emissão de um certificado de 
comerciabilidade deve ser acompanhado 
das seguintes informações:
- Estado-Membro de origem do produto 
fitofarmacêutico a ser importado;
- nome e endereço do importador;
- designação sob a qual o produto 
fitofarmacêutico a ser importado deverá ser 
comercializado no Estado de importação;
- designação e número de autorização 
atribuído no Estado-Membro de origem ao 
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produto fitofarmacêutico a ser importado;
- nome e endereço do titular da autorização 
no Estado-Membro de origem;
- instruções de utilização originais com as 
quais o produto fitofarmacêutico a ser 
importado é comercializado no 
Estado-Membro de origem;
- designação e instruções de utilização 
previstas para a comercialização do 
produto fitofarmacêutico a ser importado;
- designação e número de autorização do 
produto de referência;
- nome do titular da autorização do produto 
de referência.
5. Um produto fitofarmacêutico para o qual 
tenha sido emitido um certificado de 
comerciabilidade deve ser utilizado do
mesmo modo que o produto de referência.
6. O certificado de comerciabilidade é 
válido pelo período de autorização do 
produto de referência. Se o titular da 
autorização do produto de referência 
solicitar, nos termos do n.º 1 do artigo 44.º, 
a retirada da autorização, e se as 
exigências do artigo 29.º continuarem a 
estar preenchidas, a validade do certificado 
de comerciabilidade termina um ano após a 
retirada da autorização, o mais tardar na 
data em que a autorização teria expirado.
7. As disposições dos artigos 43.º e 45.º, do 
n.º 4 do artigo 53.º e do capítulo VII 
aplicam-se, mutatis mutandis, às 
importações paralelas.

Justificação

A proposta da Comissão não contém nenhuma disposição relativa às importações paralelas 
de produtos fitofarmacêuticos. Contudo, é urgente estabelecer uma regulamentação jurídica 
sobre esta matéria ao nível da UE que ponha termo à actual insegurança jurídica. As 
decisões judiciais divergentes e as diferentes abordagens em relação às importações 
paralelas por parte dos Estados-Membros tornam necessário incluir na proposta uma 
disposição sobre as importações paralelas.
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Alteração 21
Artigo 29, nº 6

6. Os princípios uniformes aplicáveis à 
avaliação e autorização dos produtos 
fitofarmacêuticos são definidos nos 
regulamentos adoptados em conformidade 
com o procedimento referido no n.º 2 do 
artigo 76.º, que incorpora as exigências 
constantes do anexo VI da Directiva 
91/414/CEE com as alterações necessárias.

6. Os princípios uniformes aplicáveis à 
avaliação e autorização dos produtos 
fitofarmacêuticos são definidos num 
Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho, que incorpora as exigências 
constantes do anexo VI da Directiva 
91/414/CEE com as alterações necessárias.

Justificação

Os princípios uniformes não serão estabelecidos mediante o procedimento de comitologia. 
Em 1996, o Parlamento Europeu interpôs recurso perante o Tribunal de Justiça, porque os 
primeiros princípios uniformes estabelecidos pela Comissão não estavam em conformidade 
com a Directiva 91/414. O Tribunal de Justiça (processo C-303/94) confirmou a posição do 
Parlamento, e os princípios foram revistos, em especial no que diz respeito aos critérios 
aplicáveis à água potável. O regulamento que estabelece os novos princípios uniformes 
deveria ser adoptado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho segundo um procedimento 
legislativo adequado, e não mediante o procedimento de comitologia.

Alteração 22
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

Esta alínea parte do princípio de que a verificação efectuada para efeitos de autorização é, 
por si só, insuficiente para garantir o manuseamento seguro dos produtos fitofarmacêuticos e 
que, assim sendo, os vizinhos têm de tomar medidas de segurança adicionais. Ora, isso 
contraria claramente os rigorosos critérios de autorização em vigor a nível europeu e mina a 
confiança das pessoas no processo europeu de autorização de produtos fitofarmacêuticos.

A fim de se lograr um elevado nível de protecção da saúde humana e do ambiente, é 
conveniente limitar o mais possível a duração do processo de autorização de novas 
substâncias activas, substâncias protectoras, substâncias sinergéticas e co-formulantes. 
Naturalmente que isto é válido sem prejuízo dos critérios de avaliação. Deste modo, podem 
ser introduzidos com maior rapidez novos produtos fitofarmacêuticos com menos impacto 
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sobre as pessoas, os animais e o ambiente.

Alteração 23
Artigo 35, n.º 1, parágrafo 1

1. O Estado-Membro que examinar o pedido 
faz uma avaliação independente, objectiva e 
transparente à luz dos actuais
conhecimentos científicos e técnicos. Aplica 
os princípios uniformes de avaliação e 
autorização dos produtos fitofarmacêuticos, 
referidos no n.º 6 do artigo 29.º, para 
determinar se o produto cumpre as 
exigências constantes do artigo 29.º ao ser 
utilizado de acordo com todas as condições 
realistas e normais de utilização fixadas no 
artigo 52.º e se as consequências da sua 
utilização são também consentâneas com
essas condições.

1. O Estado-Membro que examinar o pedido 
faz uma avaliação independente, objectiva e 
transparente à luz dos conhecimentos 
científicos e técnicos e das orientações 
disponíveis à data do pedido. Aplica os 
princípios uniformes de avaliação e
autorização dos produtos fitofarmacêuticos, 
referidos no n.º 6 do artigo 29.º, para 
determinar se o produto cumpre as 
exigências constantes do artigo 29.º ao ser 
utilizado de acordo com todas as condições 
realistas e normais de utilização fixadas no 
artigo 52.º e se as consequências da sua 
utilização são também consentâneas com 
essas condições.

Justificação

A colocação de novos produtos fitofarmacêuticos no mercado envolve um investimento muito 
significativo e pressupõe a previsibilidade do sistema regulamentar. Por isso, a possibilidade 
de alterar os dados exigidos após a data do pedido afigura-se inadequada e desencorajadora 
do investimento e da inovação.

Alteração 24
Artigo 35, n.º 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 30.º e 
31.º. 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.

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 30.º e 
31.º. Os Estados-Membros devem, sempre 
que possível, autorizar o produto 
fitofarmacêutico em análise nas mesmas 
condições que o Estado-Membro que realiza 
o exame do pedido, a não ser que tenham 
de ser consideradas condições de utilização 
diferentes no caso de as condições 
agrícolas, fitossanitárias ou ambientais não 
serem comparáveis.
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Justificação

As condições agrícolas e climáticas, tal como a pressão das pragas, variam de país para 
país. Por isso, os Estados-Membros devem poder levar em conta as condições locais quando 
aprovam produtos no seu próprio território. 

Em diversos Estados-Membros, a classificação e a rotulagem são da responsabilidade do 
titular da autorização. Tendo em vista a harmonização da rotulagem, isso deveria ser assim a 
nível comunitário. O requerente é que deveria ser responsável pela classificação, e não o 
Estado-Membro relator da zona. Se a responsabilidade for atribuída ao Estado-Membro 
relator da zona, o processo irá sofrer atrasos significativos e poderão ser adoptadas 
classificações diferentes em cada zona e/ou Estado-Membro.

Alteração 25
Artigo 35, n.º 3

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

Suprimido

Justificação

Esta disposição é desnecessária, se os Estados-Membros puderem levar em conta as 
condições locais quando autorizam produtos.

Alteração 26
Artigo 39

1. O titular de uma autorização pode 
apresentar um pedido de autorização para o 
mesmo produto fitofarmacêutico e para a 
mesma utilização noutro Estado-Membro, ao 
abrigo do procedimento de reconhecimento 
mútuo constante da presente secção, nos 
seguintes casos:

O titular de uma autorização ou um seu 
mandatário por ele designado pode 
apresentar um pedido de autorização para o 
mesmo produto fitofarmacêutico e para a 
mesma utilização noutro Estado-Membro, ao 
abrigo do procedimento de reconhecimento 
mútuo constante da presente secção, nos 
seguintes casos: 

a) a autorização foi concedida por um 
Estado-Membro (Estado-Membro de 
referência) que pertence à mesma zona; or

a) a autorização foi concedida por um 
Estado-Membro (Estado-Membro de 
referência) que pertence à mesma zona; or

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

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

e numa base voluntária entre 
Estados-Membros de diferentes zonas, 
cujas condições agrícolas, fitossanitárias e 
ambientais, designadamente climáticas, 
relevantes para a utilização do produto, 
sejam semelhantes.

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

Justificação

O titular da autorização a nível local pode variar de país para país.

A actual proposta é demasiado restritiva. Também deve ser permitido o reconhecimento
mútuo entre diferentes zonas, desde que as condições o permitam.

N.º 2: Não existe nenhuma razão válida que justifique esta restrição. O Estado-Membro que 
examina o pedido avalia os produtos criteriosamente e só os autoriza em condições 
estritamente definidas. Outros Estados-Membros devem poder reconhecer a decisão de 
autorização se assim o desejarem. Uma percentagem muito elevada de substâncias será 
classificada como candidata para substituição. Desta forma, estariam a criar-se dois 
sistemas de aprovação paralelos com os inerentes encargos administrativos desnecessários 
para os Estados-Membros.

Alteração 27
Artigo 39, nº 2

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

Suprimido

Justificação

Se o procedimento de reconhecimento mútuo já não for acessível às substâncias identificadas 
como candidatas para substituição, fica comprometida a realização de um dos objectivos de 
harmonização dos reconhecimentos.

Alteração 28
Artigo 40, nº 1
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1. O Estado-Membro ao qual é apresentado 
um pedido, nos termos do artigo 39.º, 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. O Estado-Membro ao qual é apresentado 
um pedido, nos termos do artigo 39.º, 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, a não ser que tenham de ser 
consideradas condições de utilização 
diferentes no caso de as condições 
agrícolas, fitossanitárias ou ambientais não 
serem comparáveis.
Se um Estado-Membro ao qual é 
apresentado um pedido, nos termos do 
artigo 39.º, deseja autorizar o produto 
fitofarmacêutico em análise em condições 
diferentes das do Estado-Membro de 
referência, o Estado-Membro informará de 
imediato a Comissão das condições 
diferentes e fornecerá informações 
pormenorizadas sobre as razões que 
explicam essa divergência.
A Comissão procederá à revisão da 
autorização do Estado-Membro em causa. 
Se entender que nenhuma razão justifica 
essa divergência, solicitará ao 
Estado-Membro em causa que autorize o 
produto fitofarmacêutico nas mesmas 
condições que o Estado-Membro de 
referência.

Justificação

As condições agrícolas e climáticas, tal como a pressão das pragas, variam de país para 
país. Por isso, os Estados-Membros devem poder levar em conta as condições locais quando 
aprovam produtos no seu próprio território.

Deve haver salvaguardas contra abusos em relação ao procedimento de reconhecimento 
mútuo pelos Estados-Membros.

Alteração 29
Artigo 42, nº 3, alíneas a) e b)

a) quaisquer elementos novos resultantes de 
alterações dos critérios ou das exigências 
aplicáveis aos dados;

(a) quaisquer elementos novos referidos no 
Regulamento de renovação nos termos do 
artigo 20º, ou resultantes de alterações dos 
critérios ou das exigências aplicáveis aos 
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dados;

b) justificação de que os novos dados 
apresentados são o resultado de exigências 
ou critérios que não se encontravam em 
vigor aquando da concessão da autorização 
do produto fitofarmacêutico;

(b) justificação de que os novos dados 
apresentados são o resultado de exigências 
ou critérios que não se encontravam em 
vigor aquando da concessão da autorização 
do produto fitofarmacêutico, nem eram 
necessários para modificar as condições de 
aprovação;

Justificação

Clarificação incidente sobre os dados que cabe proteger após a renovação da autorização de 
uma substância activa.

Alteração 30
Artigo 43

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.

2. O Estado-Membro retira ou altera a 
autorização, consoante o necessário, se:

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

(a) as exigências referidas no artigo 29.º 
não são ou já não são cumpridas;

(b) foram fornecidas informações falsas ou 
enganosas relativamente aos dados que 
serviram de base à autorização;

(c) uma das condições incluídas na 
autorização não foi cumprida pelo titular 
da autorização.

3. O Estado-Membro retira ou altera a 
autorização, consoante o necessário, se:

3. 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.

(a) as exigências referidas no artigo 29.º 
não são ou já não são cumpridas;

O Estado-Membro pode solicitar ao titular 
da autorização que apresente mais 
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informação.
(b) foram fornecidas informações falsas ou 
enganosas relativamente aos dados que 
serviram de base à autorização;

(c) uma das condições incluídas na 
autorização não foi cumprida.  
4. Sempre que um Estado-Membro retirar ou 
alterar uma autorização, em conformidade 
com o n.º 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 alterar a autorização em conformidade. 
Aplica-se o artigo 45.º aos casos 
adequados.

4. Sempre que um Estado-Membro, após 
aplicação do n.º 3, insistir em retirar ou 
alterar uma autorização, em conformidade 
com o n.º 2, deve informar imediatamente do 
facto o titular da autorização, os outros 
Estados-Membros, a Autoridade e a 
Comissão.

Justificação

Os casos específicos de abuso devem ser alvo de medidas correctivas, mas isso não deve 
conduzir sistematicamente à revogação da autorização, como está implícito na alínea c) do 
n.º 2.

As razões que levam um Estado-Membro a retirar uma autorização não se aplicam 
necessariamente a todos os outros Estados-Membros da mesma zona. Por isso, os outros 
Estados-Membros devem poder manter a autorização, desde que sejam cumpridos os 
requisitos do artigo 4.º 

Alteração 31
Artigo 48, n.º 1

1. Os Estados-Membros não autorizam 
produtos fitofarmacêuticos que contêm um
candidato para substituição se a avaliação
comparativa, ponderando os riscos e
benefícios, como definida no anexo IV, 
mostrar que:

1. Os Estados-Membros não autorizam 
produtos fitofarmacêuticos que contêm um 
candidato para substituição se a avaliação 
comparativa, ponderando os riscos e 
benefícios, como definida no anexo IV, 
mostrar que:

(a) para as utilizações especificadas no 
pedido, já existe um produto 
fitofarmacêutico autorizado ou um controlo 
não químico ou um método de prevenção, 
que sejam significativamente mais seguros 
para a saúde humana, a saúde animal ou o 
ambiente;

(a) para as utilizações especificadas no 
pedido, já existe um produto 
fitofarmacêutico autorizado e igualmente 
eficaz ou um controlo não químico 
igualmente eficaz ou um método de 
prevenção, que sejam significativamente 
mais seguros para a saúde humana, a saúde 
animal ou o ambiente;
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(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) a substituição pelo produto 
fitofarmacêutico ou controlo não químico ou 
método de prevenção referidos na alínea a) 
não acarreta desvantagens económicas e 
práticas significativas;

(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 é adequada para minimizar a 
ocorrência de resistência no organismo 
visado.

Justificação

Importa assegurar, durante o processo de avaliação comparativa, que os possíveis produtos
alternativos tenham uma eficácia equivalente em termos de resolução do problema das 
pragas. Caso contrário, os agricultores ficariam desprovidos dos meios necessários para 
proteger as suas culturas.

A presente alteração justifica-se por si própria.

Alteração 32
Artigo 49, n.º 4, parágrafo 1 bis (novo)

As autorizações alargadas com base no 
presente artigo devem ser devidamente 
identificadas e conter uma advertência 
específica de limitação da responsabilidade.

Justificação

Independentemente da forma como cada Estado-Membro concede o alargamento da 
autorização a utilizações menores, tem de ficar claro que se trata de um alargamento nos 
termos do artigo 49.º, cujo estatuto jurídico é diferente do de uma autorização concedida ao 
abrigo do artigo 4º.

Alteração 33
Artigo 49, n.º 5, parágrafos 2 bis e 2 ter (novos)

Estas informações têm de mencionar 
expressamente que a avaliação da eficácia 
do produto na área de utilização prevista 
no pedido e os eventuais danos causados 
nas culturas não são, por princípio, objecto 
do processo de autorização. 



AD\662526PT.doc 25/41 PE 382.584v03-00

PT

Além disso, tais informações têm de eximir 
expressamente o titular da autorização de 
qualquer responsabilidade por eventuais 
danos causados devido à falta de eficácia 
do produto ou por danos causados nas 
culturas.

Justificação

A questão da responsabilidade é fundamental para o bom funcionamento do processo de 
indicação de lacunas. A isenção da responsabilidade do fabricante deve ser exclusivamente 
concedida para as áreas que, no âmbito da indicação de lacunas, são alvo de uma avaliação 
menos aprofundada do que no processo de autorização normal (ver alíneas a) e c) do n.º 3 do 
artigo 4.º, que não têm de ser avaliadas para efeitos do alargamento da autorização nos 
termos do artigo 49.º).

Alteração 34
Artigo 49, nº 6

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

6. Os Estados-Membros mantêm 
actualizada uma lista de autorizações de 
utilizações menores que colocarão à 
disposição do público por via electrónica.

Justificação

A fim de evitar duplicações e agilizar a autorização de utilizações menores, os 
Estados-Membros devem elaborar uma lista actualizada das utilizações menores autorizadas
nesse Estado-Membro. Ao tornar esta lista acessível ao público por via electrónica, as partes 
interessadas podem informar-se rapidamente das utilizações autorizadas nos diferentes 
Estados-Membros. Deste modo, poderá dar-se uma melhor resposta às necessidades 
especiais que justifiquem uma autorização de utilização menor.

Alteração 35
Artigo 49 bis (novo)

Artigo 49.º bis
Autorização nacional provisória

Em derrogação ao artigo 28.º, um 
Estado-Membro pode, com o intuito de 
facilitar o acesso dos utilizadores a novos 
produtos fitofarmacêuticos, autorizar a 
colocação no mercado de um produto 
fitofarmacêutico por um período não 
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superior a três anos, se, por questões 
técnicas do processo, ainda não tiver sido 
tomada uma decisão sobre a substância 
activa passados dois anos e meio após a 
apresentação do pedido nos termos do n.º 1 
do artigo 7.º, e não existirem quaisquer 
indicações contra a substância activa ou o 
produto fitofarmacêutico.

Justificação

A avaliar pelas experiências adquiridas até à data com a Directiva 91/414/CEE, não se 
afiguram realistas as previsões da Comissão de que as substâncias activas possam ser 
incluídas no prazo de 25 meses na lista de substâncias activas. Por enquanto, a inclusão de 
uma nova substância activa no anexo I da Directiva 91/414/CEE demora, em média, 
55 meses. As aprovações nacionais provisórias, que já são possíveis actualmente, têm dado 
bons resultados nos últimos anos e permitem que os utilizadores tenham acesso mais rápido a 
produtos fitofarmacêuticos inovadores e menos poluentes. Por isso, a aprovação provisória 
deve ser permitida, pelo menos a partir do momento em que forem excedidos os prazos 
propostos pela Comissão.

Alteração 36
Artigo 52, nº 1 bis (novo)

A utilização adequada inclui, no mínimo:
i) observância dos requisitos e das 
condições fixados em conformidade com o 
artigo 30º e especificados na rotulagem, em 
conformidade com as disposições relativas 
à rotulagem estabelecidas nos artigos 61º e 
63º e com a Directiva 1999/45/CEE;
ii) conformidade com o Regulamento (CE) 
nº  396/2005;
iii) conformidade com os requisitos 
estabelecidos nas directivas sobre a 
protecção dos trabalhadores.

Justificação

A definição de utilização adequada deve prever requisitos mínimos. Deve igualmente incluir 
a necessidade de respeitar a legislação comunitária aplicável nesta matéria.
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Alteração 37
Artigo 56, n.º 1

1. Os relatórios dos testes e estudos 
beneficiam da protecção de dados nas 
condições estabelecidas no presente artigo. 

1. Os relatórios dos testes e estudos 
beneficiam da protecção de dados nas 
condições estabelecidas no presente artigo. 

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

necessários para a autorização nas 
condições em questão ou para uma 
alteração à autorização, a fim de permitir a 
utilização noutra cultura.

(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 
n.º 1 do artigo 8.º
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 n.º 2, no artigo 
59.º ou no artigo 77.º.

Quando um relatório estiver protegido, nem 
o relatório, nem um resumo do mesmo 
podem ser utilizados pelo Estado-Membro 
que o recebeu ou por qualquer outro 
Estado-Membro, em benefício de outros 
requerentes de produtos fitofarmacêuticos, 
com excepção do previsto no n.º 2, no artigo 
59.º ou no artigo 77.º.

O período de protecção dos dados é de dez 
anos a partir da data da primeira autorização 
nesse Estado-Membro, com excepção do 
previsto n.º 2, no artigo 59.º ou no artigo 
77.º Esse período é alargado para 12 anos no 
caso dos produtos fitofarmacêuticos 
abrangidos pelo artigo 46.º

O período de protecção dos dados é de dez 
anos a partir da data da primeira autorização 
nesse Estado-Membro, com excepção do 
previsto n.º 2, no artigo 59.º ou no artigo 77.º 
Esse período é alargado para 12 anos no 
caso dos produtos fitofarmacêuticos 
abrangidos pelo artigo 46.º

Um estudo não está protegido se tiver sido 
necessário apenas para a renovação ou para 
a revisão de uma autorização.

Um estudo está protegido durante cinco 
anos após o período mencionado no quarto 
parágrafo se tiver sido necessário apenas 
para a renovação ou para a revisão de uma 
autorização.
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Justificação

Contrariamente a outros produtos, os produtos fitofarmacêuticos têm de ser submetidos a 
nova avaliação e autorização 10 anos após a primeira autorização. São exigidos novos 
estudos para a renovação da autorização. O fornecimento destes dados implica um grande 
investimento por parte dos titulares da autorização. Se esses dados novos não forem 
protegidos, muitos produtos não serão apoiados e a autorização expirará. Também as 
empresas de produtos genéricos, que não têm capacidade para suportar um tal investimento,
deixarão de poder permanecer no mercado se não tiverem autorização. É essencial fixar um 
período moderado de protecção dos dados de novos estudos para compensar os custos de 
renovação da autorização.

Alteração 38
Artigo 56, n.º 3

3. A protecção de dados ao abrigo do n.º 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 n.º 1 
só é concedida se o primeiro requerente tiver 
solicitado a protecção de dados aquando da 
apresentação do processo ou da informação 
suplementar e tiver facultado ao 
Estado-Membro em causa, para cada 
relatório de testes ou estudos, a seguinte 
informação:

(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 ou alteração ou para 
a renovação ou verificação da autorização 
de um produto fitofarmacêutico;

(b) Confirmação de que não expirou 
qualquer período de protecção de dados 
concedido ao relatório de teste ou estudo.

(b) Confirmação de que não expirou 
qualquer período de protecção de dados 
concedido ao relatório de teste ou estudo.

Justificação

Alteração decorrente da alteração ao n.º 1 do artigo 56.º: pretende-se um período moderado 
de protecção de dados de cinco anos para os estudos necessários para a renovação da 
autorização passados dez anos.

Alteração 39
Artigo 56, n.º 3 bis (novo)

3 bis. Em cada uma das zonas definidas no 
anexo I, os Estados-Membros que 
autorizam produtos fitofarmacêuticos de 
acordo com o n.º 2 do artigo 35.º ou por 



AD\662526PT.doc 29/41 PE 382.584v03-00

PT

reconhecimento mútuo nos termos do 
artigo 40.º devem proteger os dados 
necessários para a autorização no 
Estado-Membro que examina o pedido, de 
acordo com o disposto nos n.ºs 1, 2 e 3. A 
protecção tem início na data de autorização 
em cada Estado-Membro.

Justificação

O sistema de autorização por zonas deve garantir a protecção de dados em todos os 
Estados-Membros.

Alteração 40
Artigo 56, n.º 3 ter (novo)

3 ter. O período de protecção referido no 
n.º 1 será prolongado, nos casos de 
autorização de utilizações menores,

(a) por um ano, se o primeiro requerente 
registar três utilizações menores no prazo 
de sete anos após a primeira autorização, 
ou 

(b) por três anos, se o primeiro requerente 
registar seis utilizações menores no prazo 
de sete anos após a primeira autorização, 
ou 

(c) por cinco anos, se o primeiro requerente 
registar nove ou mais utilizações menores 
no prazo de sete anos após a primeira 
autorização.

A protecção de dados nos termos do n.º 1 
também se aplica a entidades terceiras que 
apresentem relatórios de testes e estudos 
para fins de autorização de utilizações 
menores.

Justificação

Relativamente às áreas de utilização de produtos fitofarmacêuticos de carácter menor ou de 
importância económica reduzida, para as quais não existem métodos de controlo suficientes 
ou em que os produtos fitofarmacêuticos autorizados não garantem uma solução eficaz para 
o problema (indicações de lacunas), é necessário criar incentivos financeiros para os 
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requerentes, fomentando o seu empenho nas indicações de lacunas. Sobretudo no domínio da 
agricultura biológica e da fruticultura existem lacunas que importa colmatar para garantir a 
subsistência destes utilizadores.

Alteração 41
Artigo 57, nº 3

3. As listas previstas nos n.°s 1 e 2 incluem 
informação sobre se esses relatórios de 
testes e estudos foram certificados como 
conformes aos princípios das boas práticas 
de laboratório ou aos princípios das boas 
práticas experimentais.

Suprimido

Justificação

Não há uma razão válida que justifique uma limitação da protecção dos dados às boas 
práticas de laboratório ou às boas práticas experimentais.

Por exemplo, a avaliação dos riscos não constitui uma informação sobre boas práticas de 
laboratório nem sobre boas práticas experimentais, uma vez que se baseia largamente em 
conhecimentos altamente especializados e tem de ser protegida. 

Alteração 42
Artigo 58, n.º 3

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 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 obter, renovar ou rever uma
autorização de um produto fitofarmacêutico.

Sempre que o potencial requerente e o(s) 
titular(es) de autorizações pertinentes de 
produtos fitofarmacêuticos que contêm a 
mesma substância activa, agente de 
protecção ou agente sinergético não 
consigam chegar a um acordo 
relativamente à partilha de testes e estudos, 
o potencial requerente informará a 
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autoridade competente do Estado-Membro. 

Justificação

Alteração decorrente da alteração ao n.º 1 do artigo 56.º: pretende-se um período moderado 
de protecção de dados de cinco anos para os estudos necessários para a renovação da 
autorização passados dez anos.

Alteração 43
Artigo 60, nº 1 bis (novo)

1 bis. Depois de dar ao requerente uma 
oportunidade para expor os seus pontos de 
vista, a autoridade competente adoptará 
uma decisão, que comunicará ao 
requerente, sobre a confidencialidade da 
informação, que será vinculativa em todos 
os Estados-Membros, para a Autoridade e a 
Comissão, e que conterá uma declaração 
adequada acerca dos motivos em que se 
baseia. Antes de a decisão ser executada, o 
requerente terá a faculdade de interpor 
recurso perante a jurisdição competente a 
fim de se reexaminar as avaliações e as
decisões da autoridade competente e de 
evitar a divulgação dos dados em causa.

Justificação

Revelar informações pode ter um impacto significativo sobre os interesses comerciais. Por 
isso, é imperativo dar aos detentores dessas informações uma oportunidade para exporem os 
seus pontos de vista sobre a revelação de informações e o direito de fazer valer os seus 
direitos perante a jurisdição competente.

Alteração 44
Artigo 60, n.º 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 
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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).

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 45
Artigo 65, primeiro parágrafo

Os Estados-Membros realizam controlos 
oficiais, a fim de fazer cumprir o presente 
regulamento. Finalizam e transmitem à 
Comissão um relatório sobre o âmbito e os 
resultados destes controlos no prazo de seis 
meses a contar do final do ano a que se 
refere o relatório.

Os Estados-Membros realizam controlos 
oficiais, a fim de fazer cumprir o presente 
regulamento. Estes controlos incluem 
controlos efectuados na exploração 
agrícola, a fim de apurar a conformidade 
com as restrições de utilização. Os 
Estados-Membros finalizam e transmitem à 
Comissão um relatório sobre o âmbito e os 
resultados destes controlos no prazo de seis 
meses a contar do final do ano a que se 
refere o relatório.

Alteração 46
Artigo 79 bis (novo)

Artigo 79º bis
Revisão

A Comissão revê até ...* a definição das 
zonas de autorização dos produtos 
farmacêuticos tendo em conta os dados 
científicos mais recentes. A Comissão 
examina em particular se deve ser 
modificado o número de zonas e a 
composição dos Estados-Membros 
pertencentes a uma mesma zona. 
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--------------------
* Cinco anos a contar da data de entrada 
em vigor do presente regulamento

Justificação

A definição das zonas e o reconhecimento mútuo dentro das zonas constituem uma novidade 
no domínio da autorização dos produtos fitofarmacêuticos e deveriam ser objecto de revisão 
uma vez decorridos cinco anos, a fim de se estabelecer uma única autorização em toda a UE, 
ou a fim de modificar o número e a definição das diferentes zonas.

Alteração 47
Anexo II, ponto 3.6.2.

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.

Alteração 48
Anexo II, ponto 3.6.3.

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 

Suprimido
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de seres humanos à referida substância 
active num produto fitofarmacêutico, nas 
condições realistas de utilização propostas, 
for negligenciável.

Alteração 49
Anexo II, ponto 3.6.4.

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 
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. 

Suprimido

Alteração 50
Anexo II, ponto 3.6.5.

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.

Suprimido
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Justificação (alterações 29 a 32)

De acordo com o artigo 4.º, as substâncias activas só podem ser aprovadas se tiverem sido 
identificadas utilizações seguras com base numa avaliação dos riscos. O novo ponto agora 
proposto faz jus a esta realidade e corresponde ao ponto 3.8.1 do anexo II.

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.

Alteração 51
Anexo II, ponto 3.7.2.

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 
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basear-se em dados de bioconcentração 
determinados em espécies aquáticas. 
Podem utilizar-se dados respeitantes a 
espécies de água doce ou a espécies 
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.

Alteração 52
Anexo II, ponto 3.7.3.

3.7.3. Uma substância activa não será 
considerada conforme ao artigo 4.º se for 
muito persistente, muito bioacumulativa 
(mPmB).

Suprimido

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 
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para ser considerada muito bioacumulativa 
se o factor de bioconcentração exceder 
5000.

Justificação (alterações 33-34)

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.

Alteração 53
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 active num produto 
fitofarmacêutico, nas condições realistas de 
utilização propostas, for negligenciável.

Suprimido

Justificação

Não existe nenhuma base científica que justifique uma diferenciação dos efeitos 
desreguladores do sistema endócrino dos outros efeitos toxicológicos. Os efeitos tóxicos 
resultantes da desregulação do sistema endócrino já estão cobertos pelos níveis máximos de 
exposição considerados seguros para os seres humanos e o ambiente. A desregulação do 
sistema endócrino não pode ser um critério indiscriminado para rejeitar substâncias activas.

Alteração 54
Anexo II, ponto 4

4. Critérios de aprovação dos candidatos 
para substituição

4. Critérios de aprovação dos candidatos 
para substituição

Uma substância activa só é aprovada como 
candidata para substituição em 

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

– 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

– cumprir dois dos critérios para ser 
considerada como uma substância PBT;

– 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

– 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);

– 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 
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

– contiver uma proporção significativa de 
isómeros não activos.

– for considerada como uma substância 
persistente, bioacumulativa e tóxica (PBT) 
(PBT).
Uma substância que cumpra todos os três 
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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:
– 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.
– ou se for muito persistente, muito 
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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 não têm nenhuma relação com os riscos reais decorrentes da 
utilização de produtos fitofarmacêuticos.
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