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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta da Comissão relativa às estatísticas sobre os produtos fitofarmacêuticos está 
directamente ligada à "Estratégia Temática da Utilização Sustentável dos Pesticidas" 
apresentada há alguns meses. Esta proposta visa uma harmonização, à escala europeia, das 
estatísticas nacionais sobre a venda e a utilização dos produtos fitofarmacêuticos, de modo a 
que seja possível recolher dados relevantes sobre a utilização destes produtos e, a médio 
prazo, reduzir os riscos e os prejuízos decorrentes da sua utilização para o ambiente e a saúde 
humana. 

O relator de parecer considera, no entanto, que importa evitar a duplicação dos transtornos
que os inquéritos e as recolhas de dados impõem, em particular, às explorações agrícolas. As 
propostas legislativas em curso sobre a estratégia temática prevêem disposições específicas 
relativamente à conservação dos dados que fornecem informações sobre a utilização dos 
produtos fitofarmacêuticos, mas também sobre a transmissão, pelos produtores, de dados 
relativos às vendas (ver, principalmente, o artigo 64.º do Regulamento em preparação sobre as 
autorizações – COM (2006) 0388). O texto em apreço relativo à recolha dos dados estatísticos 
deveria retomar expressamente a estas disposições.  

Para além disso, regras análogas de registo são parte essencial da protecção integrada das 
culturas, assim como de sistemas privados de garantia da qualidade, como o EUREPGAP. 
Para um estudo estatístico, é conveniente utilizar, em primeiro lugar, os dados já disponíveis 
sobre as explorações que funcionam segundo estas normas, tendo em conta, porém, que esta 
categoria de explorações não constitui uma amostra representativa do conjunto das 
explorações agrícolas. 

Os inquéritos devem incidir, sobretudo, nos dados que os produtores e os comerciantes devem 
transmitir às autoridades competentes relativos aos produtos fitofarmacêuticos fabricados e 
colocados no mercado. Na perspectiva de uma harmonização das recolhas de dados à escala 
europeia tão acentuada quanto possível, não é, contudo, suficiente definir a obrigação da 
declaração que se impõe a estes intervenientes no que toca às medidas de execução (tal como 
previsto no artigo 64.º do regulamento sobre as autorizações). Esta obrigação de declaração 
deve ser enunciada, no âmbito do regulamento em apreço, da maneira mais precisa possível, 
porque é dela que resultará o fornecimento dos dados de base necessário a uma recolha dos 
dados sobre a utilização dos produtos (cf. anexo II, secção 1). 

O relator de parecer considera que não é admissível deixar fora do âmbito de aplicação deste 
regulamento a utilização de produtos fitofarmacêuticos nas actividades não agrícolas. Se a 
utilização privada, como, por exemplo, nos jardins familiares, só pode ser realmente 
conhecida através dos dados relativos às vendas, os utilizadores profissionais e até os 
utilizadores em grandes superfícies (serviços camarários, empresas de transporte, etc.) devem 
respeitar, no que toca às obrigações de conservação e aos inquéritos estatísticos, as mesmas 
regras aplicáveis aos utilizadores do sector agrícola. 

Os dados recolhidos devem ser utilizados aos níveis nacional e comunitário de forma a que 
possam ser do maior proveito para a aplicação da estratégia temática. O relator de parecer 
sugere, por conseguinte, que as informações recolhidas sejam analisadas por um grupo de 
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peritos e avaliadas quanto aos efeitos das substâncias para a saúde humana e o ambiente. Este 
grupo de peritos deveria ser criado sob a égide das autoridades responsáveis pelos planos de 
acção nacionais e constituído numa rede europeia. 

Assim, os dados relativos aos produtos fitofarmacêuticos produzidos e vendidos deveriam, 
não só constituir uma base destinada a permitir a análise estatística da utilização dos 
pesticidas, mas também um ponto de partida para as autoridades, tendo em vista o registo dos 
fluxos dos produtos. Para tal, basta garantir a transparência dos fluxos comerciais desde o
grossista passando pelo comércio local de produtos para a agricultura. Tendo em conta, em 
particular, a multiplicação considerável das importações ilegais – de que o sector se fez eco –, 
o registo dos fluxos de substâncias no sector dos produtos fitofarmacêuticos pode oferecer às 
autoridades competentes um instrumento útil que traria um notável valor acrescentado ao 
sistema proposto de recolha dos dados.  

ALTERAÇÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Artigo 1, título

Objecto e âmbito Objecto, âmbito e finalidades

Alteração 2
Artigo 1, nº 2, travessão 2

– às quantidades anuais de produtos 
fitofarmacêuticos para utilização agrícola, 
em conformidade com o anexo II.

– às quantidades anuais de produtos 
fitofarmacêuticos utilizados, em 
conformidade com o anexo II;

Alteração 3
Artigo 1, nº 2 bis (novo)

2 bis. As estatísticas têm por objecto, 
                                               
1 Ainda não publicado em JO.
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designadamente:
– a aplicação e a avaliação da Estratégia 
Temática da Utilização Sustentável dos 
Pesticidas,
– o desenvolvimento de indicadores de risco 
nacionais e comunitários harmonizados, a 
identificação das tendências na utilização 
dos produtos fitofarmacêuticos, bem como 
a avaliação da eficácia dos planos de acção 
nacionais em conformidade com a 
Directiva XXX que estabelece um quadro 
de acção a nível comunitário para uma 
utilização sustentável dos pesticidas (COM 
(2006)0373),
– o registo dos fluxos de substâncias nas 
fases da produção, da comercialização e da 
utilização dos produtos fitofarmacêuticos.

Justificação

As estatísticas servem finalidades precisas inscritas no Direito comunitário. Além disso, os 
dados recolhidos devem ser utilizados para seguir os fluxos de substâncias que entram na 
composição dos produtos fitofarmacêuticos e localizar, caso necessário, o uso de produtos 
ilegais.

Alteração 4
Artigo 3, nº 1, travessões 1 a 3

- inquéritos;
- obrigações de comunicação aplicáveis aos 
fornecedores relativas aos produtos 
fitofarmacêuticos colocados no mercado; 
podem usar-se autorizações diferentes 
consoante as utilizações forem profissionais 
ou não-profissionais;

- obrigações de comunicação aplicáveis aos 
fornecedores relativas aos produtos 
fitofarmacêuticos colocados no mercado; 
podem usar-se autorizações diferentes 
consoante as utilizações forem profissionais 
ou não-profissionais, nomeadamente nos 
termos do n.° 2, do artigo 64º do 
Regulamento XXX relativo à colocação dos 
produtos fitofarmacêuticos no mercado
(COM (2006)0388);

- obrigações de comunicação aplicáveis aos 
utilizadores profissionais baseadas na 
manutenção de registos sobre a utilização 
dos produtos fitofarmacêuticos;

- obrigações de comunicação aplicáveis aos 
utilizadores profissionais baseadas na 
manutenção de registos sobre a utilização 
dos produtos fitofarmacêuticos, 
nomeadamente nos termos do n.° 1, do 
artigo 64º do Regulamento XXX relativo à 
colocação dos produtos fitofarmacêuticos 
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no mercado (COM (2006) 0388);
- inquéritos;

Justificação

É necessário evitar impor aos agricultores a duplicação dos incómodos que revestem novas 
obrigações para fins da recolha de informações e de dados, o que implica explorar, 
primeiramente, e caso seja viável, outras fontes. Os Estados-Membros devem velar pela 
qualificação das pessoas encarregadas de efectuar os inquéritos.

Alteração 5
Artigo 3, nº 1 bis (novo)

1 bis. Os Estados-Membros velam por que:
– os fabricantes de produtos 
fitofarmacêuticos e 
– as pessoas responsáveis pela 
comercialização ou pela importação de 
produtos fitofarmacêuticos 
comuniquem anualmente à autoridade 
competente: 
– as quantidades nas quais uma dada  
substância activa ou um dado produto 
fitofarmacêutico são produzidos, 
– as quantidades nas quais uma dada 
substância activa ou um dado produto 
fitofarmacêutico são entregues a empresas 
de transformação ou a grossistas na União 
Europeia, 
– as quantidades nas quais uma dada 
substância activa ou um dado  produto 
fitofarmacêutico são exportados. 
Estas informações são analisadas pelas 
autoridades competentes e, caso necessário, 
publicadas, depois de devidamente tratadas, 
para preservar a confidencialidade de 
certas informações.

Justificação

A obrigação imposta aos fabricantes e aos intervenientes no mercado responsáveis pela 
comercialização de declarar as quantidades colocadas no mercado ou exportadas é 
primordial para a recolha dos dados. Importa, por conseguinte, mencioná-lo explicitamente 
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no dispositivo do regulamento.

Alteração 6
Artigo 6, nº 1

A Comissão apresenta um relatório sobre a 
execução do presente regulamento ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho de cinco 
em cinco anos. O relatório em questão 
analisa nomeadamente a qualidade dos 
dados transmitidos, a sobrecarga imposta às 
empresas e a utilidade destas estatísticas no 
contexto da estratégia temática da utilização 
sustentável dos pesticidas.

A Comissão apresenta um relatório sobre a 
execução do presente regulamento ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho de cinco 
em cinco anos. O relatório em questão analisa 
nomeadamente a qualidade e a 
comparabilidade dos dados transmitidos, a 
sobrecarga imposta às explorações agrícolas, 
hortícolas, bem como às outras empresas e a 
utilidade destas estatísticas no contexto das
estratégia temática da utilização sustentável 
dos pesticidas, nomeadamente face aos os 
objectivos enunciados no artigo 1.º. O 
relatório contém, caso necessário, propostas 
destinadas a melhorar a qualidade dos dados 
e a atenuar os constrangimentos que pesam 
sobre as explorações agrícolas e as 
empresas.

Alteração 7
Anexo I, título

Estatísticas relativas à colocação de produtos 
fitofarmacêuticos no mercado

Estatísticas relativas ao fabrico e à 
colocação no mercado de produtos 
fitofarmacêuticos 

Justificação

A recolha das quantidades produzidas deve entrar em linha de conta.

Alteração 8
Anexo I, secção 2 bis (novo)

SECÇÃO 2 BIS
Obrigação de declaração

Os fabricantes de produtos 
fitofarmacêuticos e as pessoas responsáveis 
pela comercialização ou pela importação de 
produtos fitofarmacêuticos comunicam, 
anualmente, à autoridade competente:
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– as quantidades nas quais uma dada  
substância activa ou um dado produto 
fitofarmacêutico são produzidos, 
– as quantidades nas quais uma dada 
substância activa ou um dado produto 
fitofarmacêutico são entregues a empresas 
de transformação ou a grossistas na União 
Europeia, 
– as quantidades nas quais uma dada 
substância activa ou um dado  produto 
fitofarmacêutico são exportados. 

Alteração 9
Anexo I, secção 6, nº 3

O relatório respeitante ao segundo ano de 
referência comporta uma estimativa 
grosseira das proporções da quantidade total 
das substâncias pertencentes a cada grupo 
principal enumerado no anexo III presentes 
em produtos fitofarmacêuticos colocados no 
mercado, para deles ser feita uma utilização
agrícola ou não agrícola. Estas estimativas 
são renovadas de cinco em cinco anos.

O relatório respeitante ao segundo ano de 
referência comporta uma estimativa 
grosseira das proporções da quantidade total 
das substâncias pertencentes a cada grupo 
principal enumerado no anexo III presentes 
em produtos fitofarmacêuticos colocados no 
mercado, para deles ser feita uma utilização 
agrícola, hortícola ou não agrícola,
nomeadamente nos transportes, nas zonas 
verdes camarárias e na utilizações privada. 
Estas estimativas são renovadas de cinco em 
cinco anos.

Alteração 10
Anexo II, secção 1, nº 1

1. As estatísticas abarcam a utilização 
agrícola de produtos fitofarmacêuticos em 
cada Estado-Membro.

1. As estatísticas abarcam a utilização 
agrícola, hortícola ou não agrícola 
profissional de produtos fitofarmacêuticos 
em cada Estado-Membro. 

Alteração 11
Anexo II, secção 6, travessão 5bis (novo)

– as despesas médias que a recolha 
acarreta para as explorações agrícolas e 
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hortícolas, assim como as eventuais 
possibilidades de redução destas despesas.
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