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Alterações do Parlamento 

Alteração apresentada por Anne Ferreira 

Alteração 19 
Considerando 2 

(2) A existência de diferenças entre limites 
máximos de resíduos de pesticidas a nível 
nacional pode originar barreiras ao comércio 
dos produtos incluídos no Anexo I ao 
Tratado e dos produtos deles derivados, 
entre Estados-Membros e entre países 
terceiros e a Comunidade. Por esse motivo, e 
no interesse da livre circulação de 
mercadorias, da igualdade de condições de 
concorrência entre os Estados-Membros e da 
protecção dos consumidores, é conveniente 
que os limites máximos de resíduos (LMR) 
nos produtos de origem vegetal ou animal 
sejam fixados a nível comunitário. 

(2) A existência de diferenças entre limites 
máximos de resíduos de pesticidas a nível 
nacional pode originar barreiras ao comércio 
dos produtos incluídos no Anexo I ao 
Tratado e dos produtos deles derivados, 
entre Estados-Membros e entre países 
terceiros e a Comunidade, bem como 
diferenças a nível da protecção da saúde 
pública. Por esse motivo, e no interesse da 
livre circulação de mercadorias, da 
igualdade de condições de concorrência 
entre os Estados-Membros e da garantia de 
uma protecção igual de todos os 
consumidores, é conveniente que os teores 
máximos de resíduos (LMR) nos produtos 
de origem vegetal ou animal sejam fixados a 
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nível comunitário, embora tendo em conta 
as diferentes condições climáticas, e com 
base nas melhores práticas agrícolas 
disponíveis (gestão integrada dos 
organismos prejudiciais). 

Or. fr 

Justificação 

Reposição da alteração 1 aprovada em primeira leitura. 

Alteração apresentada por Bart Staes e Caroline Lucas 

Alteração 20 
Considerando 2 

(2) A existência de diferenças entre limites 
máximos de resíduos de pesticidas a nível 
nacional pode originar barreiras ao comércio 
dos produtos incluídos no Anexo I ao 
Tratado e dos produtos deles derivados, 
entre Estados-Membros e entre países 
terceiros e a Comunidade. Por esse motivo, e 
no interesse da livre circulação de 
mercadorias, da igualdade de condições de 
concorrência entre os Estados-Membros e da 
protecção dos consumidores, é conveniente 
que os limites máximos de resíduos (LMR) 
nos produtos de origem vegetal ou animal 
sejam fixados a nível comunitário. 

(2) A existência de diferenças entre limites 
máximos de resíduos de pesticidas a nível 
nacional pode originar barreiras ao comércio 
dos produtos incluídos no Anexo I ao 
Tratado e dos produtos deles derivados, 
entre Estados-Membros e entre países 
terceiros e a Comunidade, bem como 
diferenças a nível da protecção da saúde 
pública. Por esse motivo, e no interesse da 
livre circulação de mercadorias, da 
igualdade de condições de concorrência 
entre os Estados-Membros e da garantia de 
uma protecção igual de todos os 
consumidores, é conveniente que os teores 
máximos de resíduos nos produtos de 
origem vegetal ou animal sejam fixados a 
nível comunitário, embora tendo em conta 
as diferentes condições climáticas, e com 
base nas melhores práticas agrícolas 
disponíveis (gestão integrada dos 
organismos prejudiciais). 

Or. en 

Justificação 

Reposição da alteração 1 aprovada em primeira leitura. 
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Alteração apresentada por Dan Jørgensen 

Alteração 21 
Considerando 2 

(2) A existência de diferenças entre limites 
máximos de resíduos de pesticidas a nível 
nacional pode originar barreiras ao comércio 
dos produtos incluídos no Anexo I ao 
Tratado e dos produtos deles derivados, 
entre Estados-Membros e entre países 
terceiros e a Comunidade. Por esse motivo, e 
no interesse da livre circulação de 
mercadorias, da igualdade de condições de 
concorrência entre os Estados-Membros e da 
protecção dos consumidores, é conveniente 
que os limites máximos de resíduos (LMR) 
nos produtos de origem vegetal ou animal 
sejam fixados a nível comunitário. 

(2) A existência de diferenças entre limites 
máximos de resíduos de pesticidas a nível 
nacional pode originar barreiras ao comércio 
dos produtos incluídos no Anexo I ao 
Tratado e dos produtos deles derivados, 
entre Estados-Membros e entre países 
terceiros e a Comunidade. Por esse motivo, e 
no interesse da livre circulação de 
mercadorias, da igualdade de condições de 
concorrência entre os Estados-Membros e da 
protecção dos consumidores, é conveniente 
que os limites máximos de resíduos (LMR) 
nos produtos de origem vegetal ou animal 
sejam fixados a nível comunitário, embora 
tendo em conta as boas práticas agrícolas. 

Or. da 

Alteração apresentada por Dorette Corbey 

Alteração 22 
Considerando 2 

(2) A existência de diferenças entre limites 
máximos de resíduos de pesticidas a nível 
nacional pode originar barreiras ao comércio 
dos produtos incluídos no Anexo I ao 
Tratado e dos produtos deles derivados, 
entre Estados-Membros e entre países 
terceiros e a Comunidade. Por esse motivo, e 
no interesse da livre circulação de 
mercadorias, da igualdade de condições de 
concorrência entre os Estados-Membros e da 
protecção dos consumidores, é conveniente 
que os limites máximos de resíduos (LMR) 
nos produtos de origem vegetal ou animal 
sejam fixados a nível comunitário. 

(2) O presente regulamento diz 
directamente respeito ao modo como a 
saúde é encarada pela opinião pública e é 
relevante para o funcionamento do 
mercado interno. A existência de diferenças 
entre limites máximos de resíduos de 
pesticidas a nível nacional pode originar 
barreiras ao comércio dos produtos incluídos 
no Anexo I ao Tratado e dos produtos deles 
derivados, entre Estados-Membros e entre 
países terceiros e a Comunidade. Por esse 
motivo, e no interesse da livre circulação de 
mercadorias, da igualdade de condições de 
concorrência entre os Estados-Membros e da 
protecção dos consumidores, é conveniente 
que os limites máximos de resíduos (LMR) 
nos produtos de origem vegetal ou animal 
sejam fixados a nível comunitário, embora 
tendo em conta as diferentes condições 
climáticas, e com base nas melhores 
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práticas agrícolas disponíveis (gestão 
integrada dos organismos prejudiciais). 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração baseia-se na proposta apresentada pelo relator na alteração 1, à qual é 
aditada parte da alteração 1 aprovada pelo PE em primeira leitura.  

Alteração apresentada por Anne Ferreira 

Alteração 23 
Considerando 4 

(4) A produção e o consumo de produtos de 
origem vegetal e animal desempenham um 
papel muito importante na Comunidade. O 
rendimento da produção vegetal é 
permanentemente afectado por organismos 
prejudiciais. É essencial proteger as plantas 
e os produtos vegetais contra esses 
organismos, não só para evitar perdas de 
rendimento ou danos às plantas e aos 
produtos vegetais, mas também para 
assegurar a qualidade dos produtos colhidos, 
aumentar a produtividade agrícola e 
proteger o ambiente natural, limitando a 
superfície necessária à produção agrícola. 

(4) A produção e o consumo de produtos de 
origem vegetal e animal desempenham um 
papel muito importante na Comunidade. O 
rendimento da produção vegetal é 
permanentemente afectado por organismos 
prejudiciais. É essencial proteger as plantas 
e os produtos vegetais contra esses 
organismos, não só para evitar perdas de 
rendimento ou danos às plantas e aos 
produtos vegetais, mas também para 
assegurar a qualidade dos produtos colhidos, 
garantir um nível elevado de produtividade 
agrícola e proteger o ambiente natural, 
limitando a superfície necessária à produção 
agrícola. Existem diferentes métodos para o 
efeito: por um lado, os métodos não 
químicos, as práticas como a utilização de 
variedades resistentes, a rotação das 
culturas, a sacha mecânica e o controlo 
biológico, e, por outro lado, os métodos 
químicos, como a utilização de produtos 
fitofarmacêuticos ou pesticidas. 

Or. fr 

Justificação 

Reposição da alteração 2 aprovada em primeira leitura. 
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Alteração apresentada por Dan Jørgensen 

Alteração 24 
Considerando 4 

(4) A produção e o consumo de produtos de 
origem vegetal e animal desempenham um 
papel muito importante na Comunidade. O 
rendimento da produção vegetal é 
permanentemente afectado por organismos 
prejudiciais. É essencial proteger as plantas 
e os produtos vegetais contra esses 
organismos, não só para evitar perdas de 
rendimento ou danos às plantas e aos 
produtos vegetais, mas também para 
assegurar a qualidade dos produtos colhidos, 
aumentar a produtividade agrícola e 
proteger o ambiente natural, limitando a 
superfície necessária à produção agrícola. 

(4) A produção e o consumo de produtos de 
origem vegetal e animal desempenham um 
papel muito importante na Comunidade. O 
rendimento da produção vegetal é 
permanentemente afectado por organismos 
prejudiciais. É essencial proteger as plantas 
e os produtos vegetais contra esses 
organismos, não só para evitar perdas de 
rendimento ou danos às plantas e aos 
produtos vegetais, mas também para 
assegurar a qualidade dos produtos colhidos 
e aumentar a produtividade agrícola. 

 Existem diferentes métodos para o efeito: 
métodos não químicos, a utilização de 
variedades resistentes, a rotação das 
culturas, a sacha mecânica, métodos de 
controlo biológicos e químicos, como a 
utilização de produtos fitofarmacêuticos ou 
pesticidas. 

Or. da 

Justificação 

Segundo o considerando 4 da posição comum, pretende-se proteger o ambiente natural, 
limitando a superfície necessária à produção agrícola. No entanto, a limitação da superfície 
necessária à produção agrícola, cultivando mais intensamente áreas menores, não reflecte 
uma particular preocupação com o ambiente. 

Alteração apresentada por Bart Staes e Caroline Lucas 

Alteração 25 
Considerando 4 

(4) A produção e o consumo de produtos de 
origem vegetal e animal desempenham um 
papel muito importante na Comunidade. O 
rendimento da produção vegetal é 
permanentemente afectado por organismos 
prejudiciais. É essencial proteger as plantas 

(4) A produção e o consumo de produtos de 
origem vegetal e animal desempenham um 
papel muito importante na Comunidade. O 
rendimento da produção vegetal é 
permanentemente afectado por organismos 
prejudiciais. É essencial proteger as plantas 
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e os produtos vegetais contra esses 
organismos, não só para evitar perdas de 
rendimento ou danos às plantas e aos 
produtos vegetais, mas também para 
assegurar a qualidade dos produtos 
colhidos, aumentar a produtividade agrícola 
e proteger o ambiente natural, limitando a 
superfície necessária à produção agrícola. 

e os produtos vegetais contra esses 
organismos, para evitar perdas de 
rendimento ou danos às plantas e aos 
produtos vegetais e para assegurar um nível 
elevado de produtividade agrícola. Existem 
diferentes métodos para o efeito: por um 
lado, os métodos não químicos, práticas 
como a utilização de variedades resistentes, 
a rotação das culturas, a sacha mecânica e 
o controlo biológico, e, por outro lado, os 
métodos químicos, como a utilização de 
produtos fitofarmacêuticos ou pesticidas. 

Or. en 

Justificação 

Reposição da alteração 2 aprovada em primeira leitura. 

Alteração apresentada por Anne Ferreira 

Alteração 26 
Considerando 5 

(5) Um dos métodos mais importantes de 
protecção das plantas e dos produtos 
vegetais dos efeitos de organismos nocivos 
consiste na utilização de produtos 
fitofarmacêuticos. Todavia, uma 
consequência possível dessa utilização pode 
ser a presença de resíduos nos produtos 
tratados, nos animais alimentados com esses 
produtos e no mel produzido por abelhas 
expostas àquelas substâncias. Importa 
assegurar que esses resíduos não estejam 
presentes em níveis que representem um 
risco inaceitável para os seres humanos e, 
sempre que relevante, para os animais. 

 

(5) Um dos métodos mais comuns de 
protecção das plantas e dos produtos 
vegetais dos efeitos de organismos nocivos 
consiste na utilização de produtos 
fitofarmacêuticos. Todavia, uma 
consequência possível dessa utilização pode 
ser a presença de resíduos nos produtos 
tratados, nos animais alimentados com esses 
produtos e no mel produzido por abelhas 
expostas àquelas substâncias. Dado que a 
saúde pública se deve sobrepor ao interesse 
da protecção das culturas, em 
conformidade com a Directiva 91/414/CEE, 
importa assegurar que esses resíduos não 
estejam presentes em níveis que representem 
um risco inaceitável para os seres humanos 
e, sempre que relevante, para os animais. Os 
teores máximos de resíduos devem ser 
fixados ao nível mais baixo possível para 
cada pesticida, a fim de proteger grupos 
vulneráveis, como crianças e nascituros, e 
reduzir ao mínimo eventuais efeitos 
combinados de resíduos múltiplos. 
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Or. fr 

Justificação 

Reposição da alteração 3 aprovada em primeira leitura. 

 

Alteração apresentada por Roberto Musacchio 

Alteração 27 
Considerando 5 

(5) Um dos métodos mais importantes de 
protecção das plantas e dos produtos 
vegetais dos efeitos de organismos nocivos 
consiste na utilização de produtos 
fitofarmacêuticos. Todavia, uma 
consequência possível dessa utilização pode 
ser a presença de resíduos nos produtos 
tratados, nos animais alimentados com esses 
produtos e no mel produzido por abelhas 
expostas àquelas substâncias. Importa 
assegurar que esses resíduos não estejam 
presentes em níveis que representem um 
risco inaceitável para os seres humanos e, 
sempre que relevante, para os animais. 

(5) Um dos métodos mais importantes de 
protecção das plantas e dos produtos 
vegetais dos efeitos de organismos nocivos 
consiste na utilização de produtos 
fitofarmacêuticos. Todavia, uma 
consequência possível dessa utilização pode 
ser a presença de resíduos nos produtos 
tratados, nos animais alimentados com esses 
produtos e no mel produzido por abelhas 
expostas àquelas substâncias. Importa 
assegurar que esses resíduos não estejam 
presentes em níveis que representem um 
risco inaceitável para a saúde dos seres 
humanos ou dos animais. Os teores 
máximos de resíduos devem ser fixados ao 
nível mais baixo possível para cada 
pesticida, a fim de proteger grupos 
vulneráveis, como crianças e nascituros, e 
reduzir ao mínimo eventuais efeitos 
combinados de resíduos múltiplos. 

Or. en 

Justificação 

É feita referência à alteração apresentada em primeira leitura, segundo a qual os grupos 
vulneráveis devem ter uma maior protecção, em particular em relação aos efeitos 
combinados e cumulativos dos resíduos de pesticidas. O relator tem em conta os efeitos 
cumulativos apenas na sua alteração 12 ao artigo 14º. Contudo, é necessário fazer referência 
a estes aspectos também nos considerandos. 
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Alteração apresentada por Dorette Corbey 

Alteração 28 
Considerando 5 

(5) Um dos métodos mais importantes de 
protecção das plantas e dos produtos 
vegetais dos efeitos de organismos nocivos 
consiste na utilização de produtos 
fitofarmacêuticos. Todavia, uma 
consequência possível dessa utilização pode 
ser a presença de resíduos nos produtos 
tratados, nos animais alimentados com esses 
produtos e no mel produzido por abelhas 
expostas àquelas substâncias. Importa 
assegurar que esses resíduos não estejam 
presentes em níveis que representem um 
risco inaceitável para os seres humanos e, 
sempre que relevante, para os animais. 

(5) Um dos métodos mais importantes de 
protecção das plantas e dos produtos 
vegetais dos efeitos de organismos nocivos 
consiste na utilização de produtos 
fitofarmacêuticos. Todavia, uma 
consequência possível dessa utilização pode 
ser a presença de resíduos nos produtos 
tratados, nos animais alimentados com esses 
produtos e no mel produzido por abelhas 
expostas àquelas substâncias. Dado que a 
saúde pública se deve sobrepor ao interesse 
da protecção das culturas, em 
conformidade com a Directiva 91/414/CEE, 
importa assegurar que esses resíduos não 
estejam presentes em níveis que representem 
um risco inaceitável para os seres humanos 
e, sempre que relevante, para os animais. Os 
teores máximos de resíduos devem ser 
fixados ao nível mais baixo possível para 
cada pesticida, a fim de proteger grupos 
vulneráveis, como crianças e nascituros, e 
reduzir ao mínimo eventuais efeitos 
combinados de resíduos múltiplos. 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração baseia-se na proposta apresentada pelo relator na alteração 2, à qual é 
aditada parte da alteração 3, relativa aos grupos vulneráveis, aprovada pelo PE em primeira 
leitura. 

Alteração apresentada por Robert William Sturdy 

Alteração 29 
Considerando 5 

(5) Um dos métodos mais importantes de 
protecção das plantas e dos produtos 
vegetais dos efeitos de organismos nocivos 
consiste na utilização de produtos 
fitofarmacêuticos. Todavia, uma 
consequência possível dessa utilização pode 

(5) Um dos métodos mais importantes de 
protecção das plantas e dos produtos 
vegetais dos efeitos de organismos nocivos 
consiste na utilização de produtos 
fitofarmacêuticos. Todavia, uma 
consequência possível dessa utilização pode 
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ser a presença de resíduos nos produtos 
tratados, nos animais alimentados com esses 
produtos e no mel produzido por abelhas 
expostas àquelas substâncias. Importa 
assegurar que esses resíduos não estejam 
presentes em níveis que representem um 
risco inaceitável para os seres humanos e, 
sempre que relevante, para os animais. 

ser a presença de resíduos nos produtos 
tratados, nos animais alimentados com esses 
produtos e no mel produzido por abelhas 
expostas àquelas substâncias. Dado que, em 
conformidade com a Directiva 91/414/CEE, 
a saúde pública se deve sobrepor ao 
interesse da protecção das culturas, 
importa assegurar que esses resíduos não 
estejam presentes em níveis que representem 
um risco inaceitável para os seres humanos 
e, sempre que relevante, para os animais. 

Or. en 

Justificação 

Reposição parcial da alteração apresentada em primeira leitura. É importante reconhecer 
que os requisitos em matéria de saúde pública são sempre preenchidos e ultrapassados 
quando são fixados teores máximos de resíduos. 

Alteração apresentada por Bart Staes e Caroline Lucas 

Alteração 30 
Considerando 5 

(5) Um dos métodos mais importantes de 
protecção das plantas e dos produtos 
vegetais dos efeitos de organismos nocivos 
consiste na utilização de produtos 
fitofarmacêuticos. Todavia, uma 
consequência possível dessa utilização pode 
ser a presença de resíduos nos produtos 
tratados, nos animais alimentados com esses 
produtos e no mel produzido por abelhas 
expostas àquelas substâncias. Importa 
assegurar que esses resíduos não estejam 
presentes em níveis que representem um 
risco inaceitável para os seres humanos e, 
sempre que relevante, para os animais. 

(5) Um dos métodos mais comuns de 
protecção das plantas e dos produtos 
vegetais dos efeitos de organismos nocivos 
consiste na utilização de produtos 
fitofarmacêuticos. Todavia, uma 
consequência possível dessa utilização pode 
ser a presença de resíduos nos produtos 
tratados, nos animais alimentados com esses 
produtos e no mel produzido por abelhas 
expostas àquelas substâncias. Dado que a 
saúde pública se deve sobrepor ao interesse 
da protecção das culturas, em 
conformidade com a Directiva 91/414/CEE, 
importa assegurar que esses resíduos não 
estejam presentes em níveis que representem 
um risco inaceitável para os seres humanos 
e, sempre que relevante, para os animais. Os 
teores máximos de resíduos devem ser 
fixados ao nível mais baixo possível para 
cada pesticida, a fim de proteger grupos 
vulneráveis, como crianças e nascituros, e 
reduzir ao mínimo eventuais efeitos 
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combinados de resíduos múltiplos. 

Or. en 

Justificação 

Reposição da alteração 3 aprovada em primeira leitura. É importante dar prioridade aos 
requisitos em matéria de saúde pública aquando da fixação dos teores máximos de resíduos e 
que os grupos mais vulneráveis sejam totalmente protegidos. 

Alteração apresentada por Dan Jørgensen 

Alteração 31 
Considerando 5 

(5) Um dos métodos mais importantes de 
protecção das plantas e dos produtos 
vegetais dos efeitos de organismos nocivos 
consiste na utilização de produtos 
fitofarmacêuticos. Todavia, uma 
consequência possível dessa utilização pode 
ser a presença de resíduos nos produtos 
tratados, nos animais alimentados com esses 
produtos e no mel produzido por abelhas 
expostas àquelas substâncias. Importa 
assegurar que esses resíduos não estejam 
presentes em níveis que representem um 
risco inaceitável para os seres humanos e, 
sempre que relevante, para os animais. 

(5) Um dos métodos mais importantes de 
protecção das plantas e dos produtos 
vegetais dos efeitos de organismos nocivos 
consiste na utilização de produtos 
fitofarmacêuticos. Todavia, uma 
consequência possível dessa utilização pode 
ser a presença de resíduos nos produtos 
tratados, nos animais alimentados com esses 
produtos e no mel produzido por abelhas 
expostas àquelas substâncias. Importa 
assegurar que esses resíduos não estejam 
presentes em níveis que representem um 
risco inaceitável para os seres humanos e, 
sempre que relevante, para os animais. Os 
teores máximos de resíduos devem ser 
fixados ao nível mais baixo possível para 
cada pesticida, a fim de proteger grupos 
vulneráveis, como crianças e nascituros, e 
reduzir ao mínimo eventuais efeitos 
combinados de resíduos múltiplos. 

Or. da 

Alteração apresentada por Linda McAvan 

Alteração 32 
Considerando 5 bis (novo) 

  (5 bis) É igualmente importante prosseguir 
os trabalhos de desenvolvimento de uma 
metodologia que tenha em conta os efeitos 
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cumulativos e sinérgicos. 

Or. en 

Justificação 

Existe uma grande preocupação do público em relação aos efeitos cumulativos e sinérgicos 
dos pesticidas. Embora, de momento, não exista um método de avaliação dos mesmos, 
importa prosseguir os trabalhos nesse sentido, a fim de dissipar a legitima preocupação do 
público.  

 

Alteração apresentada por Bart Staes e Caroline Lucas 

Alteração 33 
Considerando 5 bis (novo) 

  (5 bis) Tendo em conta a exposição 
humana a combinações de substâncias 
activas e os seus efeitos cumulativos e 
possivelmente sinérgicos para a saúde 
humana, os teores máximos de resíduos 
globais serão fixados após consulta da 
Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos, que apresentará propostas para 
o cálculo dos mesmos. 

Or. en 

Justificação 

Reposição da alteração 4 aprovada em primeira leitura. 

Alteração apresentada por Anne Ferreira 

Alteração 34 
Considerando 6 

(6) A Directiva 91/414/CEE do Conselho, 
de 15 de Julho de 1991, relativa à colocação 
dos produtos fitofarmacêuticos no mercado, 
estabelece que os Estados-Membros, ao 
emitirem autorizações, devem exigir que os 
produtos fitofarmacêuticos sejam utilizados 
de forma adequada. Uma utilização 
adequada inclui a aplicação dos princípios 

(6) A Directiva 91/414/CEE do Conselho, 
de 15 de Julho de 1991, relativa à colocação 
dos produtos fitofarmacêuticos no mercado, 
estabelece que os Estados-Membros, ao 
emitirem autorizações, devem exigir que os 
produtos fitofarmacêuticos sejam utilizados 
de forma adequada. Uma utilização 
adequada inclui a aplicação dos princípios 
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de boas práticas fitossanitárias, bem como 
de controlo integrado. Quando os LMR 
resultantes de uma utilização autorizada de 
um produto fitofarmacêutico ao abrigo da 
Directiva 91/414/CEE representarem um 
risco para os consumidores, essa utilização 
deverá ser revista, de modo a reduzir o nível 
de resíduos do pesticida. A Comunidade 
deverá encorajar o recurso a métodos ou 
produtos que favoreçam a redução dos riscos 
e uma diminuição das quantidades de 
produtos fitofarmacêuticos utilizadas, para 
níveis compatíveis com uma luta eficaz 
contra os organismos prejudiciais. A 
Directiva 91/414/CE deverá pois ser 
alterada nesse sentido. 

de boas práticas fitossanitárias, bem como 
de controlo integrado. Quando os LMR 
resultantes de uma utilização autorizada de 
um produto fitofarmacêutico ao abrigo da 
Directiva 91/414/CEE representarem um 
risco para os consumidores, essa utilização 
deverá ser revista, de modo a reduzir o nível 
de resíduos do pesticida. A Comunidade 
deverá encorajar o recurso a métodos ou 
produtos que favoreçam a redução dos riscos 
e da utilização de pesticidas, compatível 
com a necessidade de proteger as culturas. 

Or. fr 

Justificação 

Sendo embora judicioso reduzir os riscos associados à utilização de produtos 
fitofarmacêuticos, a investigação levada a cabo neste domínio indicia que a redução das 
quantidades utilizadas não constitui uma solução. Além disso, trata-se de retomar os próprios 
termos da Decisão que estabelece o sexto programa comunitário de acção em matéria de 
Ambiente (1600/2002/CE, nº 1, quinto travessão, do artigo 7º). Acresce que, em virtude dos 
limites da análise de risco, em particular para os grupos vulneráveis, como os organismos em 
desenvolvimento, se impõe uma redução da utilização e da dependência dos pesticidas, em 
aplicação do princípio da precaução. 

Alteração apresentada por Dan Jørgensen 

Alteração 35 
Considerando 6 

(6) A Directiva 91/414/CEE do Conselho, 
de 15 de Julho de 1991, relativa à colocação 
dos produtos fitofarmacêuticos no mercado, 
estabelece que os Estados-Membros, ao 
emitirem autorizações, devem exigir que os 
produtos fitofarmacêuticos sejam utilizados 
de forma adequada. Uma utilização 
adequada inclui a aplicação dos princípios 
de boas práticas fitossanitárias, bem como 
de controlo integrado. Quando os LMR 
resultantes de uma utilização autorizada de 
um produto fitofarmacêutico ao abrigo da 

(6) A Directiva 91/414/CEE do Conselho, 
de 15 de Julho de 1991, relativa à colocação 
dos produtos fitofarmacêuticos no mercado, 
estabelece que os Estados-Membros, ao 
emitirem autorizações, devem exigir que os 
produtos fitofarmacêuticos sejam utilizados 
de forma adequada. Uma utilização 
adequada inclui a aplicação dos princípios 
de boas práticas agrícolas. Quando os LMR 
resultantes de uma utilização autorizada de 
um produto fitofarmacêutico ao abrigo da 
Directiva 91/414/CEE representarem um 
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Directiva 91/414/CEE representarem um 
risco para os consumidores, essa utilização 
deverá ser revista, de modo a reduzir o nível 
de resíduos do pesticida. A Comunidade 
deverá encorajar o recurso a métodos ou 
produtos que favoreçam a redução dos riscos 
e uma diminuição das quantidades de 
produtos fitofarmacêuticos utilizadas, para 
níveis compatíveis com uma luta eficaz 
contra os organismos prejudiciais. A 
Directiva 91/414/CE deverá pois ser alterada 
nesse sentido. 

risco para os consumidores, essa utilização 
deverá ser revista, de modo a reduzir o nível 
de resíduos do pesticida. A Comunidade 
deverá encorajar o recurso a métodos ou 
produtos que favoreçam a redução dos riscos 
e uma diminuição das quantidades de 
produtos fitofarmacêuticos utilizadas, para 
níveis compatíveis com uma luta eficaz 
contra os organismos prejudiciais. A 
Directiva 91/414/CE deverá pois ser alterada 
nesse sentido. 

Or. da 

 

Alteração apresentada por Anne Ferreira 

Alteração 36 
Considerando 6 bis (novo) 

  (6 bis) É indispensável, a breve prazo, uma 
definição clara dos métodos concretos de 
controlo integrado das diferentes culturas, 
que tenha em conta as diferenças 
climáticas. 

Or. fr 

Justificação 

Não existe actualmente uma definição clara das melhores práticas de produção integrada por 
cultura e zonas climáticas. 

Alteração apresentada por Roberto Musacchio 

Alteração 37 
Considerando 11 bis (novo) 

  (11 bis) Tendo em conta a exposição 
humana a combinações de substâncias 
activas e os seus efeitos cumulativos e 
possivelmente sinérgicos para a saúde 
humana, os teores máximos de resíduos 
globais serão fixados após consulta da 
Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos, que apresentará propostas para 
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o cálculo dos mesmos. 

Or. en 

Justificação 

Para proteger a saúde humana de efeitos cumulativos, convém fixar teores máximos de 
resíduos globais, com base nas propostas de cálculo apresentadas pela Autoridade Europeia 
para a Segurança dos Alimentos. 

Alteração apresentada por Anne Ferreira 

Alteração 38 
Considerando 14 

(14) É necessário definir a nível comunitário 
certos termos utilizados na fixação e 
controlo dos LMR para os produtos de 
origem vegetal ou animal. 

(14) É necessário definir a nível comunitário 
certos termos utilizados na fixação, no 
controlo e na informação sobre os LMR 
para os produtos de origem vegetal ou 
animal, bem como directrizes para as 
sanções a aplicar aos produtores ou aos 
operadores comerciais. 

Or. fr 

Justificação 

Reposição da alteração 7 aprovada em primeira leitura. 

Alteração apresentada por Bart Staes e Caroline Lucas 

Alteração 39 
Considerando 14 

(14) É necessário definir a nível comunitário 
certos termos utilizados na fixação e 
controlo dos LMR para os produtos de 
origem vegetal ou animal. 

(14) É necessário definir a nível comunitário 
certos termos utilizados na fixação, no 
controlo e na informação sobre os LMR 
para os produtos de origem vegetal ou 
animal, bem como directrizes para as 
sanções a aplicar aos produtores ou aos 
operadores comerciais. 

Or. en 
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Justificação 

Reposição da alteração 7 aprovada em primeira leitura. Afigura-se lógico definir normas em 
matéria de informação sobre os LMR a nível comunitário. Caso contrário, reinará a 
confusão. Embora as sanções não sejam harmonizadas, convém definir directrizes a nível 
comunitário. 

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten 

Alteração 40 
Considerando 20 

(20) Em relação aos géneros alimentícios e 
aos alimentos para animais produzidos fora 
da Comunidade, podem ser legalmente 
aplicadas práticas agrícolas diferentes no 
tocante à utilização de produtos 
fitofarmacêuticos, de que resultam por 
vezes resíduos de pesticidas diferentes dos 
que resultam de utilizações legais na 
Comunidade. Importa, pois, fixar LMR 
para os produtos importados, que tenham 
em conta essas utilizações e os resíduos 
delas resultantes, desde que a segurança 
dos produtos possa ser demonstrada com 
base nos mesmos critérios utilizados para a 
produção doméstica. 

Suprimido 

Or. nl 

Justificação 

Reposição da alteração 9 aprovada em primeira leitura. Os géneros alimentícios e alimentos 
para animais importados devem respeitar as mesmas regras que os géneros alimentícios e 
alimentos para animais produzidos na Comunidade. 

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt e Guido Sacconi 

Alteração 41 
Considerando 20 

(20) Em relação aos géneros alimentícios e 
aos alimentos para animais produzidos fora 
da Comunidade, podem ser legalmente 
aplicadas práticas agrícolas diferentes no 
tocante à utilização de produtos 
fitofarmacêuticos, de que resultam por 

Suprimido 
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vezes resíduos de pesticidas diferentes dos 
que resultam de utilizações legais na 
Comunidade. Importa, pois, fixar LMR 
para os produtos importados, que tenham 
em conta essas utilizações e os resíduos 
delas resultantes, desde que a segurança 
dos produtos possa ser demonstrada com 
base nos mesmos critérios utilizados para a 
produção doméstica. 

Or. en 

Justificação 

Reposição das alterações 9 e 70 da primeira leitura (aceites pela Comissão). 

Alteração apresentada por Dan Jørgensen 

Alteração 42 
Considerando 20 

(20) Em relação aos géneros alimentícios e 
aos alimentos para animais produzidos fora 
da Comunidade, podem ser legalmente 
aplicadas práticas agrícolas diferentes no 
tocante à utilização de produtos 
fitofarmacêuticos, de que resultam por 
vezes resíduos de pesticidas diferentes dos 
que resultam de utilizações legais na 
Comunidade. Importa, pois, fixar LMR 
para os produtos importados, que tenham 
em conta essas utilizações e os resíduos 
delas resultantes, desde que a segurança 
dos produtos possa ser demonstrada com 
base nos mesmos critérios utilizados para a 
produção doméstica. 

Suprimido 

Or. da 

Alteração apresentada por Anne Ferreira 

Alteração 43 
Considerando 21 bis (novo) 

  (21 bis) Ao avaliar os riscos para os 
consumidores, a Autoridade Europeia para 
a Segurança dos Alimentos deve ter em 
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consideração toda a literatura científica 
reconhecida sobre os efeitos toxicológicos 
do produto fitofarmacêutico em questão. A 
imunotoxicidade, a desregulação 
endócrina, a toxicidade durante a fase de 
desenvolvimento e consecutiva a uma 
exposição durante a fase de 
desenvolvimento e os efeitos de doses 
reduzidas são os aspectos que merecem 
uma atenção particular. 

Or. fr 

Justificação 

Reposição da alteração 14 aprovada em primeira leitura. 

Alteração apresentada por Anne Ferreira 

Alteração 44 
Considerando 23 

(23) Através de Organização Mundial do 
Comércio, os parceiros comerciais da 
Comunidade deverão ser consultados, antes 
da aprovação de limites máximos de 
resíduos, sobre os LMR propostos e as suas 
observações deverão ser tidas em conta. Os 
LMR fixados a nível internacional pela 
Comissão do Codex Alimentarius devem 
igualmente ser tidos em conta na fixação dos 
LMR comunitários. 

(23) Através de Organização Mundial do 
Comércio, os parceiros comerciais da 
Comunidade deverão ser consultados, antes 
da aprovação de limites máximos de 
resíduos, sobre os LMR propostos e as suas 
observações deverão ser tidas em conta. Os 
LMR fixados a nível internacional pela 
Comissão do Codex Alimentarius devem 
igualmente ser tidos em conta na fixação dos 
LMR comunitários, mas apenas se os 
princípios da gestão integrada dos 
organismos prejudiciais forem respeitados 
e as condições climáticas forem tidas em 
conta. 

Or. fr 

Justificação 

Reposição da alteração 11 aprovada em primeira leitura. 
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Alteração apresentada por Dorette Corbey 

Alteração 45 
Considerando 23 

(23) Através de Organização Mundial do 
Comércio, os parceiros comerciais da 
Comunidade deverão ser consultados, antes 
da aprovação de limites máximos de 
resíduos, sobre os LMR propostos e as suas 
observações deverão ser tidas em conta. Os 
LMR fixados a nível internacional pela 
Comissão do Codex Alimentarius devem 
igualmente ser tidos em conta na fixação dos 
LMR comunitários. 

(23) Através de Organização Mundial do 
Comércio, os parceiros comerciais da 
Comunidade deverão ser consultados, antes 
da aprovação de limites máximos de 
resíduos, sobre os LMR propostos e as suas 
observações deverão ser tidas em conta. Os 
LMR fixados a nível internacional pela 
Comissão do Codex Alimentarius devem 
igualmente ser tidos em conta na fixação dos 
LMR comunitários, mas apenas se os 
princípios da gestão integrada dos 
organismos prejudiciais forem respeitados 
e as condições climáticas forem tidas em 
conta. 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração confirma a posição do PE apresentada na alteração 11 aprovada em 
primeira leitura. 

Alteração apresentada por Bart Staes e Caroline Lucas 

Alteração 46 
Considerando 23 

(23) Através de Organização Mundial do 
Comércio, os parceiros comerciais da 
Comunidade deverão ser consultados, antes 
da aprovação de limites máximos de 
resíduos, sobre os LMR propostos e as suas 
observações deverão ser tidas em conta. Os 
LMR fixados a nível internacional pela 
Comissão do Codex Alimentarius devem 
igualmente ser tidos em conta na fixação dos 
LMR comunitários. 

(23) Através de Organização Mundial do 
Comércio, os parceiros comerciais da 
Comunidade deverão ser consultados, antes 
da aprovação de limites máximos de 
resíduos, sobre os LMR propostos e as suas 
observações deverão ser tidas em conta. Os 
LMR fixados a nível internacional pela 
Comissão do Codex Alimentarius devem 
igualmente ser tidos em conta na fixação dos 
LMR comunitários, mas apenas se os 
princípios da gestão integrada dos 
organismos prejudiciais forem respeitados 
e as condições climáticas forem tidas em 
conta. 
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Or. en 

Justificação 

Reposição da alteração 11 aprovada em primeira leitura. 

Alteração apresentada por Dan Jørgensen 

Alteração 47 
Considerando 23 

(23) Através de Organização Mundial do 
Comércio, os parceiros comerciais da 
Comunidade deverão ser consultados, antes 
da aprovação de limites máximos de 
resíduos, sobre os LMR propostos e as suas 
observações deverão ser tidas em conta. Os 
LMR fixados a nível internacional pela 
Comissão do Codex Alimentarius devem 
igualmente ser tidos em conta na fixação dos 
LMR comunitários. 

(23) Através de Organização Mundial do 
Comércio, os parceiros comerciais da 
Comunidade deverão ser consultados, antes 
da aprovação de limites máximos de 
resíduos, sobre os LMR propostos e as suas 
observações deverão ser tidas em conta. Os 
LMR fixados a nível internacional pela 
Comissão do Codex Alimentarius devem 
igualmente ser tidos em conta na fixação dos 
LMR comunitários, mas apenas se forem 
respeitados os princípios das boas práticas 
agrícolas. 

Or. da 

 

Alteração apresentada por Dan Jørgensen 

Alteração 48 
Considerando 23 bis (novo) 

  (23 bis) Em relação aos géneros 
alimentícios e aos alimentos para animais 
produzidos fora da Comunidade, podem ser 
legalmente aplicadas práticas agrícolas 
diferentes no tocante à utilização de 
produtos fitofarmacêuticos, de que 
resultam resíduos de pesticidas diferentes 
dos que resultam de utilizações legais na 
Comunidade. Importa, pois, fixar LMR 
para os produtos importados, que tenham 
em conta essas utilizações e os resíduos 
delas resultantes, desde que a segurança 
dos produtos possa ser demonstrada com 
base nos mesmos critérios utilizados para a 



 

PE 349.878v01-00/19-115 20/54 AM\545847PT.doc 

PT 

produção interna. 

Or. da 

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt e Guido Sacconi 

Alteração 49 
Considerando 23 bis (novo) 

  (23 bis) Em relação aos géneros 
alimentícios e aos alimentos para animais 
produzidos fora da Comunidade, podem ser 
legalmente aplicadas práticas agrícolas 
diferentes no tocante à utilização de 
produtos fitofarmacêuticos, de que 
resultam resíduos de pesticidas diferentes 
dos que resultam de utilizações legais na 
Comunidade. Importa, pois, fixar LMR 
para os produtos importados, que tenham 
em conta essas utilizações e os resíduos 
delas resultantes, desde que a segurança 
dos produtos possa ser demonstrada com 
base nos mesmos critérios utilizados para a 
produção interna. 

Or. en 

Justificação 

Reposição da alteração 12 da primeira leitura, aceite pela Comissão. 

Alteração apresentada por Roberto Musacchio 

Alteração 50 
Considerando 24 

(24) É necessário que a Autoridade analise 
os pedidos de fixação de LMR e os 
relatórios de avaliação elaborados pelos 
Estados-Membros, tendo em vista a 
determinação dos riscos associados para os 
consumidores e, sempre que relevante, para 
os animais. 

(24) É necessário que a Autoridade analise 
os pedidos de fixação de LMR e os 
relatórios de avaliação elaborados pelos 
Estados-Membros, tendo em vista a 
determinação dos riscos associados para os 
consumidores e, sempre que relevante, para 
os animais. Ao avaliar os riscos para os 
consumidores, a Autoridade Europeia para 
a Segurança dos Alimentos deve ter em 
conta toda a literatura científica 
reconhecida sobre os efeitos toxicológicos 
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do produto fitofarmacêutico em questão. A 
imunotoxicidade, a desregulação 
endócrina, a toxicidade durante a fase de 
desenvolvimento e os efeitos de doses 
reduzidas são os aspectos que merecem 
uma atenção particular. 

Or. en 

Justificação 

Convém repor a antiga alteração 14, de modo a incluir os efeitos toxicológicos nas tarefas 
mais prementes a levar a cabo pela AESA. A alteração apresentada pelo relator no projecto 
de recomendação para segunda leitura deve assegurar apoio financeiro às novas e mais 
amplas tarefas da AESA. 

Alteração apresentada por Lena Ek 

Alteração 51 
Artigo 11, nº 2, parágrafo 1 bis (novo) 

  Em casos excepcionais, que requeiram a 
realização de avaliações mais exaustivas, o 
prazo previsto no nº 1 pode ser prorrogado 
6 meses a contar da data de recepção do 
pedido válido. 

Or. en 

Justificação 

A AESA aceitou o prazo de três meses. Contudo, ao avaliar pedidos de países candidatos à 
adesão, a investigação científica disponível em relação a determinados pesticidas pode não 
ser suficiente para a AESA tomar uma decisão justificada num período de três meses. 

Alteração apresentada por Bart Staes e Caroline Lucas 

Alteração 52 
Considerando 24 bis (novo) 

  (24 bis) Ao avaliar os riscos para os 
consumidores, a Autoridade Europeia para 
a Segurança dos Alimentos deve ter em 
conta toda a literatura científica 
reconhecida sobre os efeitos toxicológicos 
do produto fitofarmacêutico em questão. A 
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imunotoxicidade, a desregulação 
endócrina, a toxicidade durante a fase de 
desenvolvimento e os efeitos de doses 
reduzidas são os aspectos que merecem 
uma atenção particular. 

Or. en 

Justificação 

Reposição da alteração 14 aprovada em primeira leitura. Para facilitar a tarefa da 
Autoridade, os candidatos devem apresentar uma sinopse de toda a literatura científica 
reconhecida e publicada sobre o produto em causa. 

Alteração apresentada por Anne Ferreira 

Alteração 53 
Artigo -1 (novo) 

  Artigo -1º 
 O presente regulamento tem por objectivo 

estabelecer teores máximos de resíduos 
(LMR) harmonizados aplicáveis aos 
pesticidas presentes nos produtos de origem 
vegetal e animal, a fim de proteger todos os 
consumidores europeus dos seus eventuais 
efeitos na saúde. Estes teores máximos de 
resíduos deverão, por conseguinte, ser 
fixados ao nível mais baixo possível, de 
forma a garantir a melhor protecção 
possível do consumidor. 

Or. fr 

 

Justificação 

Reposição da alteração 16 aprovada em primeira leitura. Convém sublinhar a necessidade 
de proteger a saúde pública e de não garantir apenas a livre circulação dos produtos. 

Alteração apresentada por Bart Staes e Caroline Lucas 

Alteração 54 
Artigo -1 (novo) 
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 Artigo -1º 

 Objectivo 
 O presente regulamento tem por objectivo 

estabelecer teores máximos de resíduos 
(LMR) harmonizados aplicáveis aos 
pesticidas presentes nos produtos de origem 
vegetal e animal, a fim de proteger todos os 
consumidores europeus dos seus eventuais 
efeitos na saúde. Estes teores máximos de 
resíduos deverão, por conseguinte, ser 
fixados ao nível mais baixo possível, de 
forma a garantir a melhor protecção 
possível do consumidor. 

Or. en 

Justificação 

Reposição da alteração 16 aprovada em primeira leitura. Convém definir claramente o 
objectivo do regulamento. 

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt e Guido Sacconi 

Alteração 55 
Artigo -1 (novo) 

 Artigo -1º 

 Objectivo 
 O presente regulamento tem por objectivo 

estabelecer teores máximos de resíduos 
(LMR) harmonizados aplicáveis aos 
pesticidas presentes nos produtos de origem 
vegetal e animal, a fim de proteger todos os 
consumidores europeus dos seus eventuais 
efeitos na saúde. Estes teores máximos de 
resíduos deverão, por conseguinte, ser 
fixados ao nível mais baixo possível, de 
forma a garantir a melhor protecção 
possível do consumidor. 

Or. en 

Justificação 

Reposição da alteração 16 apresentada em primeira leitura e aceite pela Comissão. 
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Alteração apresentada por Dorette Corbey 

Alteração 56 
Artigo 1 

O presente regulamento estabelece, de 
acordo com os princípios gerais constantes 
do Regulamento (CE) n.º 178/2002, 
disposições comunitárias harmonizadas 
relativas aos limites máximos de resíduos de 
pesticidas no interior e à superfície dos 
géneros alimentícios e dos alimentos para 
animais, de origem vegetal ou animal. 

O presente regulamento estabelece, de 
acordo com os princípios gerais constantes 
do Regulamento (CE) n.º 178/2002, 
disposições comunitárias harmonizadas 
relativas aos limites máximos de resíduos de 
pesticidas no interior e à superfície dos 
géneros alimentícios e dos alimentos para 
animais, de origem vegetal ou animal, a fim 
de proteger todos os consumidores 
europeus dos seus eventuais efeitos na 
saúde. Estes teores máximos de resíduos 
deverão, por conseguinte, ser fixados ao 
nível mais baixo possível, de forma a 
garantir a melhor protecção possível do 
consumidor. 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração reforça a proposta apresentada pelo relator na alteração 1. O texto 
desta alteração repõe a alteração 16 aprovada pelo PE. 

Alteração apresentada por Robert William Sturdy 

Alteração 57 
Artigo 3, nº 2, alínea a) 

a) "Boas práticas agrícolas" (BPA): a 
utilização segura, nas condições reais, de 
produtos fitofarmacêuticos, registada, 
autorizada ou recomendada a nível nacional, 
em qualquer fase da produção, 
armazenagem, transporte, distribuição e 
transformação de géneros alimentícios e 
alimentos para animais; 

a) "Boas práticas agrícolas" (BPA): a 
utilização segura, nas condições reais, de 
produtos fitofarmacêuticos, registada, 
autorizada ou recomendada a nível nacional, 
em qualquer fase da produção, 
armazenagem, transporte, distribuição e 
transformação de géneros alimentícios e 
alimentos para animais. Implica igualmente 
a aplicação dos princípios da gestão 
integrada dos organismos prejudiciais, bem 
como a utilização de quantidades mínimas 
de pesticidas e a fixação de LMR/LMR 
temporários ao mais baixo nível possível 
para a obtenção do efeito desejado; 
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Or. en 

Justificação 

Como referido na primeira leitura, a gestão integrada dos organismos prejudiciais faz parte 
da definição de boas práticas agrícolas estabelecida na Directiva 91/414/CEE. 

Alteração apresentada por Anne Ferreira 

Alteração 58 
Artigo 3, nº 2, alínea a) 

a) "Boas práticas agrícolas" (BPA): a 
utilização segura, nas condições reais, de 
produtos fitofarmacêuticos, registada, 
autorizada ou recomendada a nível 
nacional, em qualquer fase da produção, 
armazenagem, transporte, distribuição e 
transformação de géneros alimentícios e 
alimentos para animais; 

a) "Boas práticas agrícolas" (BPA): as 
melhores práticas agrícolas disponíveis 
baseadas na gestão integrada dos 
organismos prejudiciais, dando prioridade 
a métodos e práticas alternativos de 
protecção das culturas em detrimento da 
utilização de produtos químicos; 

Or. fr 

Justificação 

Convém ser coerente com as disposições adoptadas noutros actos legislativos. Neste caso, 
trata-se de ter em conta o sexto programa comunitário de acção em matéria de Ambiente e 
fazer com que as boas práticas agrícolas evoluam para práticas que respeitem em maior grau 
o ambiente, a protecção das plantas e a saúde humana. 

Alteração apresentada por Dan Jørgensen 

Alteração 59 
Artigo 3, nº 2, alínea a) 

a) "Boas práticas agrícolas" (BPA): a 
utilização segura, nas condições reais, de 
produtos fitofarmacêuticos, registada, 
autorizada ou recomendada a nível nacional, 
em qualquer fase da produção, 
armazenagem, transporte, distribuição e 
transformação de géneros alimentícios e 
alimentos para animais; 

a) "Boas práticas agrícolas" (BPA): a 
utilização segura, nas condições reais, de 
produtos fitofarmacêuticos, registada, 
autorizada ou recomendada a nível nacional, 
em qualquer fase da produção, 
armazenagem, transporte, distribuição e 
transformação de géneros alimentícios e 
alimentos para animais. Implica igualmente 
a aplicação dos princípios da gestão 
integrada dos organismos prejudiciais, bem 
como a utilização de quantidades mínimas 
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de pesticidas e a fixação de LMR/LMR 
temporários ao mais baixo nível possível 
para a obtenção do efeito desejado; 

Or. en 

Alteração apresentada por Roberto Musacchio 

Alteração 60 
Artigo 3, nº 2, alínea a) 

a) "Boas práticas agrícolas" (BPA): a 
utilização segura, nas condições reais, de 
produtos fitofarmacêuticos, registada, 
autorizada ou recomendada a nível nacional, 
em qualquer fase da produção, 
armazenagem, transporte, distribuição e 
transformação de géneros alimentícios e 
alimentos para animais; 

a) "Boas práticas agrícolas" (BPA): a 
utilização segura, nas condições reais, de 
produtos fitofarmacêuticos, registada, 
autorizada ou recomendada a nível nacional, 
em qualquer fase da produção, 
armazenagem, transporte, distribuição e 
transformação de géneros alimentícios e 
alimentos para animais, bem como práticas 
agrícolas baseadas na gestão integrada dos 
organismos prejudiciais, dando prioridade 
a métodos e práticas alternativos de 
protecção das culturas em detrimento da 
utilização de produtos químicos; 

Or. en 

Justificação 

De acordo com o debate levado a cabo na Comissão do Ambiente e com as alterações 
apresentadas em primeira leitura, pretende-se que a definição de boas práticas agrícolas 
apoie métodos alternativos já utilizados e validados pelas autoridades nacionais.  

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt e Guido Sacconi 

Alteração 61 
Artigo 3, nº 2, alínea a) 

a) "Boas práticas agrícolas" (BPA): a 
utilização segura, nas condições reais, de 
produtos fitofarmacêuticos, registada, 
autorizada ou recomendada a nível 
nacional, em qualquer fase da produção, 
armazenagem, transporte, distribuição e 
transformação de géneros alimentícios e 
alimentos para animais; 

a) "Boas práticas agrícolas" (BPA): práticas 
agrícolas recomendadas a nível nacional, 
baseadas na gestão integrada dos 
organismos prejudiciais, dando prioridade 
a métodos e práticas alternativos de 
protecção das culturas em detrimento da 
utilização de produtos químicos; 
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Or. en 

Justificação 

Reposição da alteração 23 aprovada em primeira leitura (aceite pela Comissão). 

Alteração apresentada por Dorette Corbey 

Alteração 62 
Artigo 3, nº 2, alínea a) 

a) "Boas práticas agrícolas" (BPA): a 
utilização segura, nas condições reais, de 
produtos fitofarmacêuticos, registada, 
autorizada ou recomendada a nível 
nacional, em qualquer fase da produção, 
armazenagem, transporte, distribuição e 
transformação de géneros alimentícios e 
alimentos para animais; 

a) "Boas práticas agrícolas" (BPA): as 
melhores práticas agrícolas, baseadas na 
gestão integrada dos organismos 
prejudiciais, dando prioridade a métodos e 
práticas alternativos de protecção das 
culturas em detrimento da utilização de 
produtos químicos; 

Or. en 

Justificação 

Reposição da alteração 23 aprovada pelo PE em primeira leitura. 

Alteração apresentada por Bart Staes e Caroline Lucas 

Alteração 63 
Artigo 3, n° 2, alínea a) 

a) "Boas práticas agrícolas" (BPA): a 
utilização segura, nas condições reais, de 
produtos fitofarmacêuticos, registada, 
autorizada ou recomendada a nível nacional, 
em qualquer fase da produção, 
armazenagem, transporte, distribuição e 
transformação de géneros alimentícios e 
alimentos para animais; 

a) “Boas práticas agrícolas” (BPA): 
melhores práticas agrícolas disponíveis, 
baseadas na gestão integrada dos 
organismos prejudiciais, dando a 
prioridade aos métodos e às práticas de 
protecção das culturas, como a utilização 
de variedades resistentes, a rotação das 
culturas, a sacha mecânica e o controlo 
biológico, em detrimento da utilização de 
produtos químicos sintéticos; 

Or. en 
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Justificação 

Reposição da alteração 23 aprovada em primeira leitura. Para proteger a saúde pública, as 
melhores práticas agrícolas resultarão no LMR mais baixo, na menor exposição dos 
consumidores e no menor risco para a saúde. Tem de se dar prioridade às práticas e métodos 
não químicos porque isto impedirá os riscos para os consumidores. 

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt e Guido Sacconi 

Alteração 64 
Artigo 3, n° 2, alínea d) 

d) "Limite máximo de resíduos" (LMR): o 
nível legal máximo de concentração de um 
resíduo de pesticida no interior ou à 
superfície dos géneros alimentícios ou dos 
alimentos para animais; 

d) “Limite máximo de resíduos” (LMR): 
limite máximo legal de concentração de um 
resíduo de pesticida no interior ou à 
superfície dos géneros alimentícios ou dos 
alimentos para animais, com base nos 
melhores métodos agrícolas disponíveis de 
protecção das culturas, a saber, a gestão 
integrada dos organismos prejudiciais 
numa determinada zona climática e a 
menor exposição possível dos consumidores 
necessária para proteger todos os 
consumidores vulneráveis; no caso de um 
limite máximo de resíduos ser ultrapassado, 
haverá que tomar medidas com vista à 
retirada do produto do mercado; 

Or. en 

Justificação 

Reposição da alteração 21 aprovada em primeira leitura. 

Alteração apresentada por Dorette Corbey 

Alteração 65 
Artigo 3, n° 2, alínea d) 

d) "Limite máximo de resíduos" (LMR): o 
nível legal máximo de concentração de um 
resíduo de pesticida no interior ou à 
superfície dos géneros alimentícios ou dos 
alimentos para animais; 

d) “Limite máximo de resíduos” (LMR): 
limite máximo legal de concentração de um 
resíduo de pesticida no interior ou à 
superfície dos géneros alimentícios ou dos 
alimentos para animais, com base nos 
melhores métodos agrícolas disponíveis de 
protecção das culturas, a saber, a gestão 
integrada dos organismos prejudiciais 
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numa determinada zona climática e a 
menor exposição possível dos consumidores 
necessária para proteger todos os 
consumidores vulneráveis; no caso de um 
limite máximo de resíduos ser ultrapassado, 
haverá que tomar medidas com vista à 
retirada do produto do mercado; 

Or. en 

Justificação 

A Posição Comum não contém qualquer referência a medidas a tomar quando um LMR for 
ultrapassado, o que enfraquece a proposta da Comissão e ignora a alteração 21 do PE 
aprovada em primeira leitura. 

Alteração apresentada por Anne Ferreira 

Alteração 66 
Artigo 3, n° 2, alínea d) 

d) "Limite máximo de resíduos" (LMR): o 
nível legal máximo de concentração de um 
resíduo de pesticida no interior ou à 
superfície dos géneros alimentícios ou dos 
alimentos para animais; 

d) “Limite máximo de resíduos” (LMR): 
limite máximo legal de concentração, com 
base nos melhores métodos agrícolas 
disponíveis de protecção das culturas, a 
saber, a gestão integrada numa 
determinada zona climática e a menor 
exposição possível para proteger todos os 
consumidores vulneráveis; no caso de um 
limite máximo de resíduos ser ultrapassado, 
haverá que tomar medidas com vista à 
retirada do produto do mercado; 

Or. fr 

Justificação 

Reposição da alteração 21 aprovada em primeira leitura. 

Alteração apresentada por Roberto Musacchio 

Alteração 67 
Artigo 3, n° 2, alínea d) 

d) "Limite máximo de resíduos" (LMR): o 
nível legal máximo de concentração de um 

d) “Limite máximo de resíduos” (LMR): 
limite máximo legal de concentração de um 
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resíduo de pesticida no interior ou à 
superfície dos géneros alimentícios ou dos 
alimentos para animais; 

resíduo de pesticida no interior ou à 
superfície dos géneros alimentícios ou dos 
alimentos para animais, com base também 
nos bons métodos agrícolas disponíveis de 
protecção das culturas, a saber, a gestão 
integrada dos organismos prejudiciais 
numa determinada zona climática e a 
menor exposição possível dos consumidores 
necessária para proteger todos os 
consumidores vulneráveis; 

Or. en 

Justificação 

Os bons métodos agrícolas têm de ser registados, a fim de apoiar a gestão integrada dos 
organismos prejudiciais e proteger adequadamente os grupos de consumidores mais 
vulneráveis. 

Alteração apresentada por Bart Staes e Caroline Lucas 

Alteração 68 
Artigo 3, n° 2, alínea d) 

d) "Limite máximo de resíduos" (LMR): o 
nível legal máximo de concentração de um 
resíduo de pesticida no interior ou à 
superfície dos géneros alimentícios ou dos 
alimentos para animais; 

d) “Limite máximo de resíduos” (LMR): a 
menor concentração possível de um 
resíduo, com base nos melhores métodos 
agrícolas disponíveis de protecção das 
culturas, compreendendo a gestão 
integrada dos organismos prejudiciais 
como mínimo numa determinada zona 
climática; no caso de um limite máximo de 
resíduos ser ultrapassado, haverá que 
tomar medidas com vista à retirada do 
produto do mercado; 

Or. en 

Justificação 

Reposição da alteração 21 aprovada em primeira leitura. Os LMR devem ser definidos no 
valor mais baixo possível, a fim de reduzir tanto quanto possível os riscos associados à 
utilização de pesticidas e proteger a saúde pública. 
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Alteração apresentada por Dan Jørgensen 

Alteração 69 
Artigo 3, nº 2, alínea d) 

d) "Limite máximo de resíduos" (LMR): o 
nível legal máximo de concentração de um 
resíduo de pesticida no interior ou à 
superfície dos géneros alimentícios ou dos 
alimentos para animais; 

d) "Limite máximo de resíduos" (LMR): o 
nível legal máximo de concentração de um 
resíduo de pesticida no interior ou à 
superfície dos géneros alimentícios ou dos 
alimentos para animais com base na PAC; 

Or. da 

Alteração apresentada por Bart Staes e Caroline Lucas 

Alteração 70 
Artigo 3, n° 2, alínea g), travessão 1 

– a utilização da substância activa em 
produtos fitofarmacêuticos em certas 
mercadorias não seja autorizada na 
Comunidade; ou 

– a utilização da substância activa em 
produtos fitofarmacêuticos em certas 
mercadorias não seja autorizada na 
Comunidade por outras razões que não as 
referentes à saúde pública, para um 
produto específico e uma utilização 
específica, ou 

Or. en 

Justificação 

A alteração 24 aprovada pelo Parlamento em primeira leitura aborda as preocupações em 
matéria de comércio internacional. O Conselho regressou ao texto original. Este é proposto 
como um compromisso. 

Alteração apresentada por Bart Staes e Caroline Lucas 

Alteração 71 
Artigo 3, n° 2, alínea g), travessão 2 

– um LMR existente na Comunidade não 
seja suficiente para satisfazer as exigências 
do comércio internacional; 

Suprimido 

Or. en 
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Justificação 

A alteração 24 aprovada pelo Parlamento em primeira leitura aborda as preocupações em 
matéria de comércio internacional. O Conselho regressou ao texto original. Este é proposto 
como um compromisso. 

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt e Guido Sacconi 

Alteração 72 
Artigo 3, n° 2, alínea i) 

i) "Dose aguda de referência": a estimativa 
da quantidade de substância presente num 
género alimentício, expressa em relação ao 
peso corporal, que pode ser ingerida num 
período curto, em geral numa refeição ou 
durante um dia, sem que daí decorram riscos 
apreciáveis para a saúde do consumidor, 
com base em todos os factos conhecidos no 
momento da avaliação; 

i) "Dose aguda de referência": a estimativa 
da quantidade de substância presente num 
género alimentício, expressa em relação ao 
peso corporal, que pode ser ingerida num 
período curto, em geral numa refeição ou 
durante um dia, sem que daí decorram riscos 
apreciáveis para a saúde do consumidor, 
com base em dados obtidos a partir de 
estudos adequados, tendo em conta os 
efeitos cumulativos e sinérgicos dos 
diferentes produtos fitofarmacêuticos e a 
maior vulnerabilidade das crianças e dos 
nascituros; 

Or. en 

Justificação 

Reposição da alteração 26 aprovada em primeira leitura (aceite pela Comissão). 

Alteração apresentada por Roberto Musacchio 

Alteração 73 
Artigo 3, n° 2, alínea i) 

i) "Dose aguda de referência": a estimativa 
da quantidade de substância presente num 
género alimentício, expressa em relação ao 
peso corporal, que pode ser ingerida num 
período curto, em geral numa refeição ou 
durante um dia, sem que daí decorram riscos 
apreciáveis para a saúde do consumidor, 
com base em todos os factos conhecidos no 
momento da avaliação; 

i) "Dose aguda de referência": a estimativa 
da quantidade de substância presente num 
género alimentício, expressa em relação ao 
peso corporal, que pode ser ingerida num 
período curto, em geral numa refeição ou 
durante um dia, sem que daí decorram riscos 
apreciáveis para a saúde do consumidor, 
com base em todos os factos conhecidos no 
momento da avaliação, tendo em conta os 
efeitos cumulativos e sinérgicos dos 
diferentes produtos fitofarmacêuticos e a 
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maior vulnerabilidade das crianças e dos 
nascituros; 

Or. en 

Justificação 

Tal como na alteração 1, é imperativo ter em conta os efeitos cumulativos e sinérgicos e a 
protecção dos grupos particularmente vulneráveis. O objectivo é reforçar a afirmação já 
feita pelo próprio relator na sua alteração 12 ao artigo 14º. 

Alteração apresentada por Dorette Corbey 

Alteração 74 
Artigo 3, n° 2, alínea i) 

i) "Dose aguda de referência": a estimativa 
da quantidade de substância presente num 
género alimentício, expressa em relação ao 
peso corporal, que pode ser ingerida num 
período curto, em geral numa refeição ou 
durante um dia, sem que daí decorram riscos 
apreciáveis para a saúde do consumidor, 
com base em todos os factos conhecidos no 
momento da avaliação; 

i) "Dose aguda de referência": a estimativa 
da quantidade de substância presente num 
género alimentício, expressa em relação ao 
peso corporal, que pode ser ingerida num 
período curto, em geral numa refeição ou 
durante um dia, sem que daí decorram riscos 
apreciáveis para a saúde do consumidor, 
com base em dados obtidos a partir de 
estudos adequados, tendo em conta os 
efeitos cumulativos e sinérgicos dos 
diferentes produtos fitofarmacêuticos e a 
maior vulnerabilidade das crianças e dos 
nascituros; 

Or. en 

Justificação 

Como foi claramente referido na alteração 26 aprovada pelo Parlamento em primeira 
leitura, é importante considerar cuidadosamente a vulnerabilidade das crianças e dos 
nascituros. 

Alteração apresentada por Dan Jørgensen 

Alteração 75 
Artigo 3, nº 2, alínea i) 

i) "Dose aguda de referência": a estimativa 
da quantidade de substância presente num 
género alimentício, expressa em relação ao 

i) "Dose aguda de referência": a estimativa 
da quantidade de substância presente num 
género alimentício, expressa em relação ao 
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peso corporal, que pode ser ingerida num 
período curto, em geral numa refeição ou 
durante um dia, sem que daí decorram riscos 
apreciáveis para a saúde do consumidor, 
com base em todos os factos conhecidos no 
momento da avaliação; 

peso corporal, que pode ser ingerida num 
período curto, em geral numa refeição ou 
durante um dia, sem que daí decorram riscos 
apreciáveis para a saúde do consumidor, 
com base em dados obtidos a partir de 
estudos adequados, incluindo os efeitos 
cumulativos e sinérgicos dos diferentes 
produtos fitofarmacêuticos, e tendo em 
conta a maior vulnerabilidade das crianças 
e dos nascituros; 

Or. da 

Alteração apresentada por Bart Staes e Caroline Lucas 

Alteração 76 
Artigo 3, n° 2, alínea i) 

i) "Dose aguda de referência": a estimativa 
da quantidade de substância presente num 
género alimentício, expressa em relação ao 
peso corporal, que pode ser ingerida num 
período curto, em geral numa refeição ou 
durante um dia, sem que daí decorram riscos 
apreciáveis para a saúde do consumidor, 
com base em todos os factos conhecidos no 
momento da avaliação; 

i) "Dose aguda de referência": a estimativa 
da quantidade de substância presente num 
género alimentício ou na água potável, 
expressa em relação ao peso corporal, que 
pode ser ingerida num período curto, em 
geral numa refeição ou durante um dia, sem 
que daí decorram riscos apreciáveis para a 
saúde do consumidor, com base em todos os 
factos conhecidos no momento da avaliação, 
incluindo os efeitos cumulativos e 
sinérgicos dos diferentes produtos 
fitofarmacêuticos e tendo em conta a maior 
vulnerabilidade das crianças e dos 
nascituros; 

Or. en 

Justificação 

Reposição da alteração 26 aprovada em primeira leitura. Nos últimos anos surgiram 
numerosas referências científicas que mencionam os efeitos cumulativos e sinérgicos de 
diferentes produtos fitofarmacêuticos (por exemplo, paraquato e maneb) e dos seus resíduos 
nos géneros alimentícios. Além disso, convém ter em conta as últimas descobertas científicas 
que revelam que as crianças e os nascituros são mais vulneráveis.  
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Alteração apresentada por Dan Jørgensen 

Alteração 77 
Artigo 3, nº 2, alínea j) 

j) "Dose diária admissível": a estimativa da 
quantidade de substância presente num 
género alimentício, expressa em relação ao 
peso corporal, que pode ser ingerida 
diariamente ao longo da vida, sem que daí 
decorram riscos apreciáveis para a saúde do 
consumidor, com base em todos os factos 
conhecidos no momento da avaliação. 

j) "Dose diária admissível": a estimativa da 
quantidade de substância presente num 
género alimentício, expressa em relação ao 
peso corporal, que pode ser ingerida 
diariamente ao longo da vida, sem que daí 
decorram riscos apreciáveis para a saúde de 
qualquer consumidor, com base em todos os 
factos conhecidos no momento da avaliação, 
incluindo os efeitos cumulativos e 
sinérgicos dos diferentes produtos 
fitofarmacêuticos e tendo em conta a maior 
vulnerabilidade das crianças e dos 
nascituros. 

Or. da 

Alteração apresentada por Bart Staes e Caroline Lucas 

Alteração 78 
Artigo 3, n° 2, alínea j) 

j) "Dose diária admissível": a estimativa da 
quantidade de substância presente num 
género alimentício, expressa em relação ao 
peso corporal, que pode ser ingerida 
diariamente ao longo da vida, sem que daí 
decorram riscos apreciáveis para a saúde do 
consumidor, com base em todos os factos 
conhecidos no momento da avaliação. 

j) “Dose diária admissível”: estimativa da 
quantidade de substância, presente num 
género alimentício ou na água potável, 
expressa em relação ao peso corporal, que 
pode ser ingerida diariamente ao longo da 
vida, sem que daí decorram riscos 
apreciáveis para a saúde do consumidor, 
com base em todos os factos conhecidos no 
momento da avaliação, incluindo os efeitos 
cumulativos e sinérgicos dos diferentes 
produtos fitofarmacêuticos e tendo em 
conta a maior vulnerabilidade das crianças 
e dos nascituros; 

Or. en 

Justificação 

Reposição da alteração 27 aprovada em primeira leitura. Nos últimos anos surgiram 
numerosas referências científicas que mencionam os efeitos cumulativos e sinérgicos de 
diferentes produtos fitofarmacêuticos (por exemplo, paraquato e maneb) e dos seus resíduos 
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nos géneros alimentícios. Além disso, convém ter em conta as últimas descobertas científicas 
que revelam que as crianças e os nascituros são mais vulneráveis. 

Alteração apresentada por Dorette Corbey 

Alteração 79 
Artigo 3, n° 2, alínea j) 

j) "Dose diária admissível": a estimativa da 
quantidade de substância presente num 
género alimentício, expressa em relação ao 
peso corporal, que pode ser ingerida 
diariamente ao longo da vida, sem que daí 
decorram riscos apreciáveis para a saúde do 
consumidor, com base em todos os factos 
conhecidos no momento da avaliação. 

j) “Dose diária admissível”: estimativa da 
quantidade de substância, presente num 
género alimentício, expressa em relação ao 
peso corporal, que pode ser ingerida 
diariamente ao longo da vida, sem que daí 
decorram riscos apreciáveis para a saúde do 
consumidor, com base em todos os factos 
conhecidos no momento da avaliação, tendo 
em conta os efeitos cumulativos e 
sinérgicos dos diferentes produtos 
fitofarmacêuticos e a maior vulnerabilidade 
das crianças e dos nascituros; 

Or. en 

Justificação 

Ver alteração 7. Reposição da alteração 27 aprovada em primeira leitura.  

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt e Guido Sacconi 

Alteração 80 
Artigo 3, n° 2, alínea j) 

j) "Dose diária admissível": a estimativa da 
quantidade de substância presente num 
género alimentício, expressa em relação ao 
peso corporal, que pode ser ingerida 
diariamente ao longo da vida, sem que daí 
decorram riscos apreciáveis para a saúde do 
consumidor, com base em todos os factos 
conhecidos no momento da avaliação. 

j) "Dose diária admissível": a estimativa da 
quantidade de substância presente num 
género alimentício, expressa em relação ao 
peso corporal, que pode ser ingerida 
diariamente ao longo da vida, sem que daí 
decorram riscos apreciáveis para a saúde de 
qualquer consumidor, com base em todos os 
factos conhecidos no momento da avaliação, 
tendo em conta os efeitos cumulativos e 
sinérgicos dos diferentes produtos 
fitofarmacêuticos e a maior vulnerabilidade 
das crianças e dos nascituros; 

Or. en 
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Justificação 

Reposição da alteração 27 aprovada em primeira leitura (aceite pela Comissão). 

Alteração apresentada por Anne Ferreira 

Alteração 81 
Artigo 3, n° 2, alínea j) 

j) "Dose diária admissível": a estimativa da 
quantidade de substância presente num 
género alimentício, expressa em relação ao 
peso corporal, que pode ser ingerida 
diariamente ao longo da vida, sem que daí 
decorram riscos apreciáveis para a saúde do 
consumidor, com base em todos os factos 
conhecidos no momento da avaliação. 

j) "Dose diária admissível": a estimativa da 
quantidade de substância presente num 
género alimentício, expressa em relação ao 
peso corporal, que pode ser ingerida 
diariamente ao longo da vida, sem que daí 
decorram riscos apreciáveis para a saúde de 
qualquer consumidor, com base em todos os 
factos conhecidos no momento da avaliação, 
incluindo os efeitos cumulativos e 
sinérgicos dos diferentes produtos 
fitofarmacêuticos e tendo em conta a maior 
vulnerabilidade das crianças e dos 
nascituros; 

Or. fr 

Justificação 

Reposição da alteração 27 aprovada em primeira leitura.  

Alteração apresentada por Roberto Musacchio 

Alteração 82 
Artigo 3, n° 2, alínea j) 

j) "Dose diária admissível": a estimativa da 
quantidade de substância presente num 
género alimentício, expressa em relação ao 
peso corporal, que pode ser ingerida 
diariamente ao longo da vida, sem que daí 
decorram riscos apreciáveis para a saúde do 
consumidor, com base em todos os factos 
conhecidos no momento da avaliação. 

j) “Dose diária admissível”: estimativa da 
quantidade de substância, presente num 
género alimentício, expressa em relação ao 
peso corporal, que pode ser ingerida 
diariamente ao longo da vida, sem que daí 
decorram riscos apreciáveis para a saúde do 
consumidor, com base em todos os factos 
conhecidos no momento da avaliação, tendo 
em conta os efeitos cumulativos e 
sinérgicos dos diferentes produtos 
fitofarmacêuticos e a maior vulnerabilidade 
das crianças e dos nascituros; 
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Or. en 

Justificação 

Como referido acima: é imperativo ter em conta os efeitos cumulativos e sinérgicos e a 
protecção dos grupos particularmente vulneráveis. O objectivo é reforçar a afirmação já 
feita pelo próprio relator na sua alteração 12 ao artigo 14º. 

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt e Guido Sacconi 

Alteração 83 
Artigo 6, n° 2 

2. As partes, incluindo fabricantes, 
cultivadores e produtores dos produtos 
enumerados no Anexo I, que demonstrem 
ter um interesse legítimo, por meio da 
apresentação de provas adequadas, podem 
também apresentar ao Estado-Membro um 
pedido nos termos do artigo 7º. 

2. Todas as partes que tiverem um interesse 
legítimo nos domínios da saúde e do 
ambiente, bem como um interesse 
comercial, incluindo fabricantes, 
cultivadores e produtores dos produtos 
enumerados no Anexo I, podem também 
apresentar ao Estado-Membro um pedido 
nos termos do artigo 7º. 

Or. en 

Justificação 

Reposição da alteração 30 aprovada em primeira leitura (aceite pela Comissão). 

Alteração apresentada por Bart Staes e Caroline Lucas 

Alteração 84 
Artigo 6, n° 2 

2. As partes, incluindo fabricantes, 
cultivadores e produtores dos produtos 
enumerados no Anexo I, que demonstrem ter 
um interesse legítimo, por meio da 
apresentação de provas adequadas, podem 
também apresentar ao Estado-Membro um 
pedido nos termos do artigo 7º. 

2. As partes, incluindo organizações da 
sociedade civil, fabricantes, cultivadores e 
produtores dos produtos enumerados no 
Anexo I, que demonstrem ter um interesse 
legítimo, por meio da apresentação de 
provas adequadas, podem também 
apresentar ao Estado-Membro um pedido 
nos termos do artigo 7º. 

Or. en 
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Justificação 

A alteração 30 aprovada em primeira leitura visava dar uma definição mais ampla de "partes 
interessadas", a fim de permitir que as ONG que se interessam pela saúde ou o ambiente 
possam apresentar pedidos. 

Alteração apresentada por Dan Jørgensen 

Alteração 85 
Artigo 6, nº 2 

2. As partes, incluindo fabricantes, 
cultivadores e produtores dos produtos 
enumerados no Anexo I, que demonstrem 
ter um interesse legítimo, por meio da 
apresentação de provas adequadas, podem 
também apresentar ao Estado-Membro um 
pedido nos termos do artigo 7.º. 

2. Todas as partes que tenham um interesse 
legítimo nos domínios da saúde e do 
ambiente, bem como um interesse 
comercial, incluindo fabricantes, 
cultivadores, importadores e produtores dos 
produtos enumerados no Anexo I. 

Or. da 

Alteração apresentada por Bart Staes e Caroline Lucas 

Alteração 86 
Artigo 7, n° 1, alínea c) 

c) Se for caso disso, os motivos de 
preocupação, cientificamente 
fundamentados; 

c) Uma panorâmica completa de quaisquer 
preocupações levantadas na literatura 
científica, incluindo uma panorâmica da 
literatura científica revista "inter pares" e 
publicada nos últimos dez anos sobre o 
produto fitofarmacêutico e/ou o respectivo 
resíduo; 

Or. en 

Justificação 

Reposição da alteração 33 aprovada em primeira leitura, ligeiramente alterada para ter em 
conta as preocupações do Conselho sobre as capacidades da AESA. Caso exista qualquer 
preocupação sobre o produto fitofarmacêutico e/ou o respectivo resíduo na literatura 
científica, o requerente de teores máximos de resíduos deverá apresentar uma panorâmica 
completa das preocupações levantadas. Deve caber ao requerente – e não à AESA – a tarefa 
de fornecer a literatura científica relevante sobre o produto. Caso o requerente não cumpra 
esta exigência, tal constituirá um motivo de recusa do pedido. 
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Alteração apresentada por Anne Ferreira 

Alteração 87 
Artigo 7, n° 1, alínea c bis) (nova) 

 c bis) Uma panorâmica completa de 
quaisquer preocupações levantadas na 
literatura científica sobre o produto 
fitofarmacêutico e/ou o respectivo resíduo; 

Or. fr 

Justificação 

Reposição da alteração 33 aprovada em primeira leitura. 

Alteração apresentada por Anne Ferreira 

Alteração 88 
Artigo 7, n° 1, alínea d bis) (nova) 

 d bis) Uma avaliação, em especial, da 
imunotoxicidade, da neurotoxicidade, da 
toxicidade decorrente da exposição na fase 
de desenvolvimento do ser humano, da 
toxicidade em doses reduzidas, dos efeitos 
dos disruptores endócrinos e dos efeitos 
sinérgicos do produto fitofarmacêutico ou 
respectivo resíduo. 

Or. fr 

Justificação 

Reposição da alteração 36 aprovada em primeira leitura. Os testes toxicológicos destinados 
a avaliar as consequências (neurológicas, imunotóxicas, hormonais e relativas ao cancro), 
numa fase posterior da vida, de uma exposição em fases essenciais do desenvolvimento 
(embrião, feto, criança) não são actualmente requeridos para a avaliação das substâncias 
activas e dos produtos. 
 

Alteração apresentada por Dorette Corbey 

Alteração 89 
Artigo 7, n° 1, alínea b), subalínea iv bis) (nova) 

 iv bis) uma clarificação dos métodos 
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concretos de gestão integrada dos 
organismos prejudiciais aplicados às 
diferentes culturas. 

Or. en 

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt e Guido Sacconi 

Alteração 90 
Artigo 10, n° 1, alínea c bis) (nova) 

 c bis) Uma avaliação, em especial, da 
imunotoxicidade, da neurotoxicidade, da 
toxicidade em fase precoce, da toxicidade 
em doses reduzidas, dos efeitos dos 
disruptores endócrinos e dos efeitos 
sinérgicos do produto fitofarmacêutico ou 
respectivo resíduo. 

Or. en 

Justificação 

Reposição da alteração 36 aprovada em primeira leitura (aceite pela Comissão). 

Alteração apresentada por Roberto Musacchio 

Alteração 91 
Artigo 10, n° 1, alínea c bis) (nova) 

 c bis) Uma avaliação, em especial, da 
imunotoxicidade, da neurotoxicidade, da 
toxicidade em fase precoce, da toxicidade 
em doses reduzidas, dos efeitos dos 
disruptores endócrinos e dos efeitos 
sinérgicos do produto fitofarmacêutico ou 
respectivo resíduo. 

Or. en 

Justificação 

Tal como no considerando 24, é imperativo ter em conta a referência à toxicidade, como na 
primeira leitura. 



 

PE 349.878v01-00/19-115 42/54 AM\545847PT.doc 

PT 

Alteração apresentada por Bart Staes e Caroline Lucas 

Alteração 92 
Artigo 10, n° 1, alínea c bis) (nova) 

 c bis) Uma avaliação, em especial, da 
imunotoxicidade, da neurotoxicidade, da 
toxicidade em fase precoce, da toxicidade 
em doses reduzidas, dos efeitos dos 
disruptores endócrinos e dos efeitos 
sinérgicos do produto fitofarmacêutico ou 
respectivo resíduo. 

Or. en 

Justificação 

Reposição da alteração 36 aprovada em primeira leitura, ligeiramente alterada para ter em 
conta as preocupações do Conselho sobre as capacidades da AESA. As decisões sobre os 
limites máximos de resíduos devem ter em consideração todos os elementos científicos. Além 
disso, quaisquer novas provas de efeitos tóxicos, imunotóxicos ou dos disruptores endócrinos 
dos pesticidas deverão resultar na retirada da autorização da substância em questão, nos 
termos do Regulamento 91/414. 

Alteração apresentada por Anne Ferreira 

Alteração 93 
Artigo 14, n° 2, alínea a) 

a) Os conhecimentos científicos e técnicos 
disponíveis; 

a) Os conhecimentos científicos e técnicos 
disponíveis, incluindo uma panorâmica da 
literatura científica revista "inter pares" e 
publicada nos últimos dez anos sobre o 
produto fitofarmacêutico em causa e 
respectivos resíduos; 

Or. fr 

Justificação 

Reposição da alteração 33 aprovada em primeira leitura. Não é aceitável que uma avaliação 
sistemática da literatura científica disponível não seja exigida aquando do processo de 
avaliação das substâncias activas e dos produtos. 
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Alteração apresentada por Bart Staes e Caroline Lucas 

Alteração 94 
Artigo 14, n° 2, alínea a) 

a) Os conhecimentos científicos e técnicos 
disponíveis; 

a) Os conhecimentos científicos e técnicos 
disponíveis, incluindo uma panorâmica da 
literatura científica revista "inter pares" e 
publicada nos últimos dez anos sobre o 
produto fitofarmacêutico em causa e 
respectivos resíduos; 

Or. en 

Justificação 

Reposição da alteração 42 aprovada em primeira leitura. As decisões sobre os limites 
máximos de resíduos devem ter em consideração todos os elementos científicos. 

Alteração apresentada por Dorette Corbey 

Alteração 95 
Artigo 14, n° 2, alínea c) 

c) Os resultados de uma avaliação de 
quaisquer riscos potenciais para o 
consumidor e, se for caso disso, para os 
animais; 

c) Os resultados de uma avaliação de 
quaisquer riscos potenciais para os 
consumidores caracterizada pela maior 
ingestão (incluindo a exposição a fontes 
que não géneros alimentícios) e maior 
vulnerabilidade possível e, se for caso disso, 
para a saúde animal; 

Or. en 

Alteração apresentada por Bart Staes e Caroline Lucas 

Alteração 96 
Artigo 14, n° 2, alínea c) 

c) Os resultados de uma avaliação de 
quaisquer riscos potenciais para o 
consumidor e, se for caso disso, para os 
animais; 

c) Os resultados de uma avaliação de 
quaisquer riscos potenciais para os 
consumidores caracterizada pela maior 
ingestão (incluindo a exposição a fontes 
que não géneros alimentícios) e maior 
vulnerabilidade possível e, se for caso disso, 
para a saúde animal; 
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Or. en 

Justificação 

Reposição da alteração 44 aprovada em primeira leitura. Os consumidores são sujeitos a 
diferentes exposições a resíduos de produtos químicos de síntese, por exemplo através da 
utilização de pesticidas no interior das casas e nos relvados, bem como devido à poluição 
atmosférica (nas zonas de agricultura intensiva). Estas exposições diferentes devem ser tidas 
em consideração. 

Alteração apresentada por Anne Ferreira 

Alteração 97 
Artigo 14, n° 2, alínea c) 

c) Os resultados de uma avaliação de 
quaisquer riscos potenciais para o 
consumidor e, se for caso disso, para os 
animais; 

c) Os resultados de uma avaliação de 
quaisquer riscos potenciais para o 
consumidor caracterizada pela maior 
ingestão (incluindo a exposição a fontes 
que não géneros alimentícios) e maior 
vulnerabilidade possível e, se for caso disso, 
para a saúde animal; 

Or. fr 

Justificação 

Reposição da alteração 44 aprovada em primeira leitura. Numa perspectiva sanitária tem de 
se considerar as consequências que podem resultar da exposição do consumidor a uma ou 
mais substâncias que apresentem os efeitos combinados conhecidos, pelas diversas vias e 
fontes de exposição possíveis. 

Alteração apresentada por Bart Staes e Caroline Lucas 

Alteração 98 
Artigo 14, n° 2, alínea e) 

e) Um LCX ou uma BPA aplicados num 
país terceiro para a utilização legal de uma 
substância activa nesse país; 

e) Um LCX ou uma BPA aplicados num 
país terceiro para substâncias activas cuja 
utilização é autorizada na UE; 

Or. en 
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Justificação 

Reposição da alteração 45 aprovada em primeira leitura. Os LMR recomendados pelo Codex 
Alimentarius deverão ser tidos em conta apenas em relação a substâncias que não estão 
proibidas na UE por motivos ambientais ou de protecção do consumidor. 

 

Alteração apresentada por Linda McAvan 

Alteração 99 
Artigo 16, n° 1, alínea d bis) (nova) 

 d bis) Se tiverem sido inseridos no Anexo I 
novos produtos, grupos de produtos e/ou 
partes de produtos e tal for solicitado por 
um ou mais Estados-Membros, para 
permitir realizar e avaliar quaisquer 
estudos científicos necessários para apoiar 
um LMR, desde que não tenham sido 
identificados nenhuns motivos de 
preocupação inaceitáveis em matéria de 
segurança para o consumidor. 

Or. en 

 

Justificação 

O n° 2 do artigo 4° da Posição Comum determina a adição de novos produtos ao Anexo I, o 
qual não estava incluído na proposta da Comissão (artigo 17º). Porém, a Posição Comum 
não estabelece disposições transitórias adequadas. É conveniente incluir tais disposições no 
artigo 16º, relativo às circunstâncias nas quais é possível fixar LMR temporários. Os LMR 
baseiam-se em dados de testes específicos que normalmente são efectuados durante dois 
períodos de crescimento e que depois são avaliados pela Autoridade reguladora. É pouco 
provável que estes dados estejam disponíveis em relação aos produtos para os quais 
anteriormente não era exigido um LMR. Em vez disso, é autorizada a utilização de pesticidas 
nestas culturas com base em dados de segurança mais gerais. Se os produtos fossem 
inseridos no Anexo I sem dar tempo à geração e avaliação de dados de testes específicos de 
LMR, os respectivos LMR seriam fixados no valor de partida (na prática, zero). 
Consequentemente, as actuais utilizações autorizadas de pesticidas nos produtos teriam de 
ser retiradas, apesar de serem seguras para os consumidores. 
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Alteração apresentada por Linda McAvan 

Alteração 100 
Artigo 16, n° 2, parágrafo 3 

Os LMR referidos na alínea d) do nº 1 serão 
reavaliados quando expirar o prazo para o 
qual foi autorizada a utilização essencial. 

Os LMR referidos na alínea d) do nº 1 serão 
reavaliados quando expirar o prazo para o 
qual foi autorizada a utilização essencial. Os 
LMR referidos na alínea e) do nº 1 serão 
reavaliados quando os estudos científicos 
tiverem sido concluídos e avaliados e, o 
mais tardar, 4 anos após a sua inclusão no 
Anexo III. 

Or. en 

Justificação 

O n° 2 do artigo 4° da Posição Comum determina a adição de novos produtos ao Anexo I, o 
qual não estava incluído na proposta da Comissão (artigo 17º). Porém, a Posição Comum 
não estabelece disposições transitórias adequadas. É conveniente incluir tais disposições no 
artigo 16º, relativo às circunstâncias nas quais é possível fixar LMR temporários. Os LMR 
baseiam-se em dados de testes específicos que normalmente são efectuados durante dois 
períodos de crescimento e que depois são avaliados pela Autoridade reguladora. É pouco 
provável que estes dados estejam disponíveis em relação aos produtos para os quais 
anteriormente não era exigido um LMR. Em vez disso, é autorizada a utilização de pesticidas 
nestas culturas com base em dados de segurança mais gerais. Se os produtos fossem 
inseridos no Anexo I sem dar tempo à geração e avaliação de dados de testes específicos de 
LMR, os respectivos LMR seriam fixados no valor de partida (na prática, zero). 
Consequentemente, as actuais utilizações autorizadas de pesticidas nos produtos teriam de 
ser retiradas, apesar de serem seguras para os consumidores. 

Alteração apresentada por Bart Staes e Caroline Lucas 

Alteração 101 
Artigo 16 bis (novo) 

 Artigo 16° bis 

 Valores-limite globais 
 Os valores-limite globais relativos à 

presença de resíduos de pesticidas 
múltiplos em géneros alimentícios e em 
produtos alimentares para animais serão 
estabelecidos em conformidade com o 
procedimento referido no nº 2 do artigo 45º 
e com os critérios definidos no artigo 14º. 
Nos casos em que os valores-limite globais 
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forem ultrapassados aplicar-se-ão, se 
necessário, os artigos 18°, 19º e 20º. 

Or. en 

Justificação 

Reposição da alteração 40 aprovada em primeira leitura. Entre 1998 e 2002, a percentagem 
dos géneros alimentícios que, na UE, apresentam resíduos de vários pesticidas aumentou de 
13% para 21%. O relatório de controlo dos resíduos de pesticidas do SAV relativo a 2002 
demonstra claramente que houve um forte aumento, em especial, do número de amostras 
contendo quatro ou mais pesticidas. Os efeitos no organismo humano destas substâncias, 
vistas individualmente, podem ser cumulativos (por exemplo, no caso de diferentes 
organofosfatos) ou podem ter um efeito de reforço recíproco. A abordagem com base nos 
valores individuais prevista no regulamento não toma em consideração os níveis actuais de 
resíduos e os requisitos em matéria de cuidados médicos preventivos. 
 
Por conseguinte, o regulamento deverá estabelecer os valores-limite globais, susceptíveis de 
serem alcançados, por exemplo, acrescentando os valores-limite individuais. Nos casos em 
que o valor-limite acumulado for ultrapassado, o produto deve ser retirado do mercado, tal 
como acontece quando um valor-limite individual é ultrapassado. 

Alteração apresentada por Bart Staes e Caroline Lucas 

Alteração 102 
Artigo 22, n° 2 bis (novo) 

 2 bis. Os LMR temporários deverão ser 
fixados ao nível mais baixo que seja 
possível alcançar em todos os 
Estados-Membros com base nas boas 
práticas agrícolas e no respeito dos 
princípios da gestão integrada dos 
organismos prejudiciais. 

Or. en 

Justificação 

Reposição da alteração 49 aprovada em primeira leitura. Será aplicado o princípio da 
precaução e os LMR temporários serão fixados ao nível mais baixo que seja razoável. 

Alteração apresentada por Anne Ferreira 

Alteração 103 
Artigo 23, alínea a) 



 

PE 349.878v01-00/19-115 48/54 AM\545847PT.doc 

PT 

a) As BPA; a) As BPA, as melhores práticas agrícolas 
disponíveis baseadas na gestão integrada, 
dando prioridade a métodos e práticas 
alternativos de protecção das culturas em 
detrimento da utilização de produtos 
químicos para a definição de cada LMR; 

Or. fr 

Justificação 

Alteração para manter a coerência com as outras alterações propostas acerca deste ponto 
específico das boas práticas agrícolas – ver alteração ao n° 2, alínea a), do artigo 3°. 

Alteração apresentada por Anne Ferreira 

Alteração 104 
Artigo 23, alínea c bis) (nova) 

 c bis) Os conhecimentos científicos e 
técnicos disponíveis, incluindo uma 
panorâmica da literatura científica revista 
"inter pares" dos últimos dez anos sobre o 
produto fitofarmacêutico em causa e 
respectivos resíduos; devem ser tomadas em 
consideração, em especial, a 
imunotoxicidade, os efeitos dos disruptores 
endócrinos, a toxicidade para o 
desenvolvimento e os efeitos em doses 
reduzidas; 

Or. fr 

Justificação 

Reposição das alterações 33 e 36 aprovadas em primeira leitura. Alteração para manter a 
coerência com a alteração relativa ao n° 1, alínea d) bis, do artigo 7° (nova). 
 
Os testes toxicológicos destinados a avaliar as consequências (neurológicas, imunotóxicas, 
hormonais e relativas ao cancro), numa fase posterior da vida, de uma exposição em fases 
essenciais do desenvolvimento (embrião, feto, criança) não são actualmente requeridos para 
a avaliação das substâncias activas e dos produtos. 
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Alteração apresentada por Anne Ferreira 

Alteração 105 
Artigo 24, n° 1, parte introdutória 

1. A pedido da Comissão, a Autoridade 
fornecerá um parecer fundamentado à 
Comissão sobre os potenciais riscos para a 
saúde dos consumidores, decorrentes: 

1. A Autoridade fornecerá um parecer 
fundamentado à Comissão sobre os 
potenciais riscos para a saúde dos 
consumidores, decorrentes: 

Or. fr 

Justificação 

Convém assegurar a autonomia da Autoridade em matéria de elaboração de pareceres. Tal 
não impede a Comissão de lhe solicitar a elaboração de pareceres. 

Alteração apresentada por Bart Staes E Caroline Lucas 

Alteração 106 
Artigo 24, n° 1, parte introdutória 

1. A pedido da Comissão, a Autoridade 
fornecerá um parecer fundamentado à 
Comissão sobre os potenciais riscos para a 
saúde dos consumidores, decorrentes: 

1. A Autoridade fornecerá um parecer 
fundamentado à Comissão sobre os 
potenciais riscos para a saúde dos 
consumidores, decorrentes: 

Or. en 

Justificação 

A Autoridade deve avaliar os dados fornecidos pelos Estados-Membros e não deve fazê-lo 
apenas a pedido da Comissão. Esta alteração repõe parcialmente a redacção original da 
proposta de Comissão (artigo 25º do COM(2003) 117). 

Alteração apresentada por Anne Ferreira 

Alteração 107 
Artigo 25 

Tendo em conta o parecer da Autoridade, 
podem, se esse parecer for solicitado, ser 
fixados e incluídos no Anexo III, nos termos 
do nº 1 do artigo 22º, LMR temporários para 
as substâncias activas referidas no 
artigos 23º ou, se for caso disso, as 

Tendo em conta o parecer da Autoridade, 
podem, se esse parecer for solicitado, ser 
fixados e incluídos no Anexo III, nos termos 
do nº 1 do artigo 22º, LMR temporários para 
as substâncias activas referidas no 
artigos 23º ou, se for caso disso, as 
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substâncias activas em causa podem ser 
incluídas no Anexo IV, nos termos do nº 1 
do artigo 5º. 

substâncias activas em causa podem ser 
incluídas no Anexo IV, nos termos do nº 1 
do artigo 5º. Os LMR temporários deverão 
ser fixados ao nível mais baixo que seja 
possível alcançar em todos os 
Estados-Membros com base nas boas 
práticas agrícolas e no respeito dos 
princípios da gestão integrada. 

Or. fr 

Justificação 

Alteração para manter a coerência com a alteração relativa ao n° 1 do artigo 24° (para a 
primeira parte). Reposição da alteração 49 aprovada em primeira leitura (para a segunda 
parte). 
 

Alteração apresentada por Dorette Corbey 

Alteração 108 
Artigo 25 

Tendo em conta o parecer da Autoridade, 
podem, se esse parecer for solicitado, ser 
fixados e incluídos no Anexo III, nos termos 
do nº 1 do artigo 22º, LMR temporários para 
as substâncias activas referidas no 
artigos 23º ou, se for caso disso, as 
substâncias activas em causa podem ser 
incluídas no Anexo IV, nos termos do nº 1 
do artigo 5º. 

Tendo em conta o parecer da Autoridade, 
podem, se esse parecer for solicitado, ser 
fixados e incluídos no Anexo III, nos termos 
do nº 1 do artigo 22º, LMR temporários para 
as substâncias activas referidas no 
artigos 23º ou, se for caso disso, as 
substâncias activas em causa podem ser 
incluídas no Anexo IV, nos termos do nº 1 
do artigo 5º. Os LMR temporários deverão 
ser fixados ao nível mais baixo que seja 
possível alcançar em todos os 
Estados-Membros com base nas boas 
práticas agrícolas e no respeito dos 
princípios da gestão integrada dos 
organismos prejudiciais. 

Or. en 

Justificação 

Esta alteração baseia-se na alteração 15 do relator, acrescentando os princípios da gestão 
integrada dos organismos prejudiciais. 
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Alteração apresentada por Roberto Musacchio 

Alteração 109 
Artigo 25 

Tendo em conta o parecer da Autoridade, 
podem, se esse parecer for solicitado, ser 
fixados e incluídos no Anexo III, nos termos 
do nº 1 do artigo 22º, LMR temporários para 
as substâncias activas referidas no 
artigos 23º ou, se for caso disso, as 
substâncias activas em causa podem ser 
incluídas no Anexo IV, nos termos do nº 1 
do artigo 5º. 

Tendo em conta o parecer da Autoridade, 
podem, se esse parecer for solicitado, ser 
fixados e incluídos no Anexo III, nos termos 
do nº 1 do artigo 22º, LMR temporários para 
as substâncias activas referidas no 
artigos 23º ou, se for caso disso, as 
substâncias activas em causa podem ser 
incluídas no Anexo IV, nos termos do nº 1 
do artigo 5º. Os LMR temporários deverão 
ser fixados ao nível mais baixo que seja 
possível alcançar em todos os 
Estados-Membros com base nas boas 
práticas agrícolas e no respeito dos 
princípios da gestão integrada dos 
organismos prejudiciais. 

Or. en 

Justificação 

O objectivo é reforçar a referência aos resultados obtidos com as boas práticas agrícolas 
existentes e comprovadas. 

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt e Guido Sacconi 

Alteração 110 
Artigo 25 

Tendo em conta o parecer da Autoridade, 
podem, se esse parecer for solicitado, ser 
fixados e incluídos no Anexo III, nos termos 
do nº 1 do artigo 22º, LMR temporários para 
as substâncias activas referidas no 
artigos 23º ou, se for caso disso, as 
substâncias activas em causa podem ser 
incluídas no Anexo IV, nos termos do nº 1 
do artigo 5º. 

Tendo em conta o parecer da Autoridade, 
podem, se esse parecer for solicitado, ser 
fixados e incluídos no Anexo III, nos termos 
do nº 1 do artigo 22º, LMR temporários para 
as substâncias activas referidas no 
artigos 23º ou, se for caso disso, as 
substâncias activas em causa podem ser 
incluídas no Anexo IV, nos termos do nº 1 
do artigo 5º. Os LMR temporários deverão 
ser fixados ao nível mais baixo que seja 
possível alcançar em todos os 
Estados-Membros com base nas boas 
práticas agrícolas e no respeito dos 
princípios da gestão integrada dos 
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organismos prejudiciais. 

Or. en 

Justificação 

Reposição da alteração 49 aprovada em primeira leitura (aceite pela Comissão). 

Alteração apresentada por Anne Ferreira 

Alteração 111 
Artigo 26, n° 1 

1. Sem prejuízo da Directiva 96/23/CEE, os 
Estados-Membros efectuarão controlos 
oficiais dos resíduos de pesticidas, 
destinados a garantir o cumprimento do 
presente regulamento, de acordo com as 
disposições do direito comunitário relativas 
aos controlos oficiais no sector dos géneros 
alimentícios e dos alimentos para animais. 

1. 1. Sem prejuízo da Directiva 96/23/CEE, 
os Estados-Membros efectuarão controlos 
oficiais dos resíduos de pesticidas em todas 
as fases da cadeia de distribuição, nos 
postos alfandegários e nos centros de 
distribuição, a fim de garantir o 
cumprimento do presente regulamento, de 
acordo com as disposições do direito 
comunitário relativas aos controlos oficiais 
no sector dos géneros alimentícios e dos 
alimentos para animais. 

Or. fr 

Justificação 

Reposição da alteração 54 aprovada em primeira leitura. 

Alteração apresentada por Bart Staes e Caroline Lucas 

Alteração 112 
Artigo 26, n° 2 

2. Esses controlos dos resíduos de pesticidas 
consistirão concretamente na colheita e 
análise de amostras, com identificação dos 
pesticidas presentes e dos teores de resíduos 
respectivos. 

2. Esses controlos dos resíduos de pesticidas 
consistirão concretamente na colheita e 
análise de amostras, com identificação dos 
pesticidas presentes e dos teores de resíduos 
respectivos. Esses controlos são efectuados 
em todas as fases da cadeia de distribuição, 
nos postos alfandegários, nos centros de 
distribuição e, nomeadamente no local de 
distribuição ao consumidor. 
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Or. en 

Justificação 

Reposição da alteração 54 aprovada em primeira leitura. É importante que os resíduos sejam 
controlados não só nas fases iniciais da cadeia de distribuição mas também no local de 
distribuição ao consumidor. 

Alteração apresentada por Dan Jørgensen 

Alteração 113 
Artigo 26, nº 2 

2. Esses controlos dos resíduos de pesticidas 
consistirão concretamente na colheita e 
análise de amostras, com identificação dos 
pesticidas presentes e dos teores de resíduos 
respectivos. 

2. Esses controlos dos resíduos de pesticidas 
consistirão concretamente na colheita e 
análise de amostras, com identificação dos 
pesticidas presentes e dos teores de resíduos 
respectivos. Os controlos serão efectuados, 
em particular, no local de distribuição dos 
produtos ao consumidor. 

Or. da 

Alteração apresentada por Anne Ferreira 

Alteração 114 
Artigo 28, n° 1 

1. Os métodos de análise de resíduos de 
pesticidas devem obedecer aos critérios 
fixados nas disposições pertinentes do 
direito comunitário em matéria de controlos 
oficiais dos géneros alimentícios e dos 
alimentos para animais. 

1. Os métodos de análise de resíduos de 
pesticidas devem obedecer aos critérios 
fixados nas disposições pertinentes do 
direito comunitário em matéria de controlos 
oficiais dos géneros alimentícios e dos 
alimentos para animais. É suspensa a 
autorização de pesticidas para os quais não 
existe um procedimento de detecção 
adequado ou que não sejam objecto de 
vigilância regular.  

Or. fr 

Justificação 

Reposição da alteração 54 aprovada em primeira leitura. 
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Alteração apresentada por Bart Staes e Caroline Lucas 

Alteração 115 
Artigo 28, n° 1 bis (novo) 

 1 bis. É suspensa a autorização de 
pesticidas para os quais não existe um 
procedimento de detecção adequado ou que 
não sejam objecto de vigilância regular.  

Or. en 

Justificação 

Reposição da alteração 56 aprovada em primeira leitura. Para um grande número das cerca 
de 800 substâncias activas actualmente autorizadas na UE, os procedimentos de detecção 
são insuficientes ou inexistentes. Os procedimentos combinados actuais de análise dos 
pesticidas só permitem detectar, regra geral, cerca de 200 substâncias activas. Algumas 
substâncias são detectáveis através de procedimentos individuais. Assim sendo, a vigilância 
dos resíduos na UE é inoperante para um grande número de pesticidas que podem estar 
presentes nos géneros alimentícios sob a forma de resíduos. 

Além disso, o número de substâncias controladas actualmente é muito inferior às 
possibilidades de análise. Com efeito, em 2001 os Estados-Membros supervisionaram, em 
média, apenas 161 das cerca de 800 substâncias autorizadas. 
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