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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Margrete Auken e Hiltrud Breyer

Alteração 29
Citação 1

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o 
n.º 1 do artigo 175.º,

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o 
n.º 4 do artigo 152.º e o n.º 1 do artigo 175.º,

Or. en

Justificação

O objectivo da directiva é a redução do impacto dos pesticidas na saúde humana e no 
ambiente. Tanto a saúde humana como o ambiente devem ser mencionados como base 
jurídica para a directiva.
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Alteração apresentada por Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer e Roberto Musacchio

Alteração 30
Considerando 1

(1) Em conformidade com os artigos 2.º e 7.º 
da Decisão 1600/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 22 de Julho de 
2002, que estabelece o sexto programa 
comunitário de acção em matéria de 
Ambiente, é necessário criar um quadro 
jurídico comum que possibilite uma 
utilização sustentável dos pesticidas.

(1) Em conformidade com os artigos 2.º e 7.º 
da Decisão 1600/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 22 de Julho de 
2002, que estabelece o sexto programa 
comunitário de acção em matéria de 
Ambiente, é necessário criar um quadro 
jurídico comum que possibilite uma 
utilização sustentável dos pesticidas, no 
respeito do princípio de precaução.

Or. en

Justificação

O objectivo é assegurar a coerência com a Estratégia Temática para uma Utilização 
Sustentável dos Pesticidas e com o regulamento proposto relativo à colocação dos produtos 
fitofarmacêuticos no mercado.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 31
Considerando 3

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

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

Or. pl
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Justificação

Com vista a obter uma redução mensurável da utilização de pesticidas em toda a 
Comunidade, os planos de acção nacionais deverão ser coordenados com planos de execução 
de disposições conexas de outros actos legislativos comunitários.

Alteração apresentada por Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer e Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Anders 

Wijkman

Alteração 32
Considerando 3

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

(3) Para facilitar a aplicação da presente 
Directiva, os Estados Membros devem 
recorrer a planos de acção nacionais que 
visem objectivos, metas, calendários e 
indicadores para a redução da utilização de
pesticidas e dos riscos inerentes, indicando 
os recursos financeiras e as rubricas 
orçamentais para a respectiva aplicação no 
prazo previsto, e promovam a protecção 
fitossanitária não-química. Os planos de 
acção nacionais podem ser coordenados com 
os planos de execução de disposições 
conexas de outros actos legislativos 
comunitários e ser utilizados para agrupar 
objectivos a atingir no quadro de outros 
actos legislativos comunitários relacionados 
com os pesticidas.

Or. en

Justificação

Já estão em aplicação na Dinamarca, na Suécia, nos Países Baixos, na Bélgica e na 
Alemanha políticas em matéria de pesticidas que incluem metas de redução da utilização. A 
expressão “redução da utilização” aplica-se melhor à questão de uma utilização crescente de 
pesticidas, apesar da introdução de pesticidas activos em dosagens inferiores. Os 
agricultores são económica e tecnicamente dependentes dos pesticidas para a protecção das 
culturas. Os Estados-Membros devem assegurar que os objectivos dos seus planos de acção 
nacionais sejam realizáveis dentro do calendário estabelecido, disponibilizando recursos 
suficientes.
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Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 33
Considerando 3

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

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

Or. en

Justificação

Em relação à saúde humana, os riscos devem ser totalmente evitados, e não apenas 
reduzidos. Deve ser claro para os Estados-Membros que os objectivos dos planos de acção 
nacionais são prevenir os riscos para a saúde e para o ambiente inerentes à utilização de 
pesticidas. Se a exigência de promover a protecção fitossanitária não-química e a gestão das 
pragas das plantas não for acompanhada de uma vontade genuína dos Estados-Membros de 
encorajarem a sua adopção, estes objectivos podem não ser alcançados.

Alteração apresentada por Glenis Willmott

Alteração 34
Considerando 3

(3) Para facilitar a aplicação da presente 
Directiva, os Estados Membros devem 
recorrer a planos de acção nacionais que 
visem objectivos de redução dos riscos e 
perigos associados à utilização de pesticidas 
e da dependência em relação à utilização de 

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

relação à utilização de pesticidas e 
promovam a adopção de protecção 
fitossanitária não-química e de gestão das 
pragas. Os planos de acção nacionais podem 
ser coordenados com os planos de execução 
de disposições conexas de outros actos 
legislativos comunitários e ser utilizados 
para agrupar objectivos a atingir no quadro 
de outros actos legislativos comunitários 
relacionados com os pesticidas.

Or. en

Justificação

Deve ser claro para os Estados-Membros que os objectivos dos planos de acção nacionais 
são prevenir os riscos para a saúde e para o ambiente inerentes à utilização de pesticidas. Se 
a exigência de promover a protecção fitossanitária não-química e a gestão das pragas das 
plantas não for acompanhada de uma vontade genuína dos Estados-Membros de 
encorajarem a sua adopção, estes objectivos podem não ser alcançados.

Alteração apresentada por Anne Ferreira
Alteração 35

Considerando 3

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

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

Or. fr
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Justificação

Fixer des objectifs de réduction quantitative des pesticides est une composante essentielle de 
tout programme de réduction des risques liés à leur utilisation.   C’est pourquoi les Plans 
d’action nationaux devraient comprendre de tels objectifs clairs encadrés dans des 
calendriers précis de réduction de l’utilisation des pesticides. Cela permettrait, en outre, aux 
Etats Membres, d’être en accord avec les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du 6ème 
Programme d’Action Communautaire pour l’Environnement qui prévoie de « réduire les 
incidences des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement, et d’une manière 
générale, parvenir à une utilisation durable de ces substances, ainsi qu’à une réduction 
globale sensible des risques et de l’utilisation des pesticides.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 36
Considerando 3

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

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

Or. en

Justificação

O principal objectivo dos planos de acção nacionais é reduzir os riscos e a dependência dos 
pesticidas, mas esse objectivo só poderá ser alcançado com metas e calendários concretos.
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Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 37
Considerando 3

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

(3) Para facilitar a aplicação da presente 
directiva, os Estados Membros devem 
recorrer a planos de acção nacionais que 
visem objectivos quantitativos de redução 
dos riscos, bem como à elaboração de 
calendários e de indicadores de riscos e de 
intensidade de utilização de pesticidas e 
promovam a protecção fitossanitária 
não-química. Os planos de acção nacionais 
podem ser coordenados com os planos de 
execução de disposições conexas de outros 
actos legislativos comunitários e ser 
utilizados para agrupar objectivos a atingir 
no quadro de outros actos legislativos 
comunitários relacionados com os 
pesticidas.

Or. fr

Justificação

Fixer des objectifs de réduction quantitative des pesticides est une composante essentielle de 
tout programme de réduction des risques liés à leur utilisation. C’est pourquoi les Plans 
d’action nationaux devraient comprendre de tels objectifs clairs encadrés dans des 
calendriers précis de réduction de l’utilisation des pesticides. Cela permettrait, en outre, aux 
Etats Membres, d’être en accord avec les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du 6ème 
Programme d’Action Communautaire pour l’Environnement qui prévoie de   réduire les 
incidences des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement, et d’une manière 
générale, parvenir à une utilisation durable de ces substances, ainsi qu’à une réduction 
globale sensible des risques et de l’utilisation des pesticides.

Alteração apresentada por Karl-Heinz Florenz

Alteração 38
Considerando 3

(3) Para facilitar a aplicação da presente 
Directiva, os Estados Membros devem
recorrer a planos de acção nacionais que 
visem objectivos de redução dos riscos e 

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

eficiente dos produtos fitofarmacêuticos e 
uma maior redução dos riscos possíveis. Os 
planos de acção nacionais podem ser 
coordenados com os planos de execução de 
disposições conexas de outros actos 
legislativos comunitários e ser utilizados 
para agrupar objectivos a atingir no quadro 
de outros actos legislativos comunitários 
relacionados com os pesticidas.

Or. de

Justificação

A clarificação proposta é necessária à consecução do objectivo da directiva em apreço, a 
saber, uma protecção fitossanitária ecológica e economicamente eficaz na Europa. Quando 
utilizados correctamente, os produtos fitossanitários constituem instrumentos agrícolas 
modernos e não apresentam riscos para as pessoas e o ambiente que possam exigir a sua 
substituição. Nesta base, a Agenda 21 (elaborada na Conferência do Rio de Janeiro sobre 
Desenvolvimento Sustentável, em 1992) também salienta que a utilização de produtos 
fitossanitários é fundamental para o esforço de alimentar a população mundial e encara a 
agricultura integrada como o caminho do futuro para a agricultura. 

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 39
Considerando 4

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

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

Justificação

No que se refere ao intercâmbio de informações entre Estados-Membros, não são os 
objectivos definidos, mas sim os objectivos alcançados que constituem o elemento importante 
da acção desenvolvida pelos Estados-Membros.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 40
Considerando 6

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

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

Or. pl

Justificação

Com vista a obter uma redução mensurável da utilização de pesticidas em toda a 
Comunidade, os planos de acção nacionais deverão ser coordenados com planos de execução 
de disposições conexas de outros actos legislativos comunitários.
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Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Erna Hennicot-Schoepges

Alteração 41
Considerando 6 bis (novo)

(6 bis) A utilização de produtos 
fitofarmacêuticos ilegais está a pôr em 
causa a utilização sustentável dos 
pesticidas e constitui um risco significativo 
para o ambiente e para a saúde humana e 
animal. Este problema tem de ser resolvido 
urgentemente.

Or. en

Justificação

A contrafacção e o tráfico ilícito de produtos fitofarmacêuticos constituem um problema 
significativo e em rápido crescimento na Europa. Este problema põe em causa qualquer 
estratégia de sustentabilidade, porque constitui um perigo para a saúde dos consumidores e 
dos agricultores, é nocivo para o ambiente e causa consideráveis prejuízos à economia e à 
reputação dos agricultores, à cadeia de valor dos alimentos e à indústria fitofarmacêutica. 

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 42
Considerando 7

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

(7) Atendendo aos riscos que podem estar 
associados à utilização de pesticidas, o 
grande público deve receber melhor 
informação sobre esses riscos através de 
campanhas de sensibilização. Deve caber 
aos produtores e aos retalhistas a 
responsabilidade de transmitir ao público e 
aos consumidores todas as informações 
necessárias.

Or. en

Justificação

Os produtores e retalhistas de pesticidas estão na posse da informação necessária, pelo que é 
seu dever reduzir os riscos da utilização dos pesticidas.
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Alteração apresentada por Irena Belohorská 

Alteração 43
Considerando 7

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

(7) Atendendo aos riscos que podem estar 
associados à utilização de pesticidas, o 
grande público deve receber melhor 
informação, nomeadamente através do 
meios de comunicação social, sobre os 
riscos para a saúde e o ambiente, bem 
como sobre os efeitos adversos a curto e a 
longo prazo da sua utilização, através de 
campanhas de sensibilização, de 
informações transmitidas pelos retalhistas e 
de outras medidas apropriadas.

Or. en

Justificação

O público tem de ser informado sobre os riscos para a saúde e para o ambiente e sobre os 
efeitos negativos da utilização de pesticidas. A forma mais eficaz de informar o público é 
através dos meios de comunicação social. Isso permitirá que as pessoas disponham da 
informação necessária para tomarem decisões bem informadas relativamente à protecção da 
sua saúde e do meio ambiente. 

Alteração apresentada por Dorette Corbey + Caroline Lucas

Alteração 44
Considerando 7

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

(7) Atendendo aos riscos que podem estar 
associados à utilização de pesticidas, o 
grande público deve receber melhor 
informação sobre os riscos para a saúde e o 
ambiente, bem como sobre os efeitos
adversos a curto e a longo prazo da sua 
utilização, a par de informação sobre 
alternativas não-químicas, através de 
campanhas de sensibilização, de 
informações transmitidas pelos retalhistas e 
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de outras medidas apropriadas.

Or. en

Justificação

O público tem de ser informado sobre os riscos para a saúde e para o ambiente e sobre os 
efeitos negativos da utilização de pesticidas. A forma mais eficaz de informar o público é 
através dos meios de comunicação social. Isto permitirá que as pessoas disponham da 
informação necessária para tomarem decisões bem informadas relativamente à protecção da 
sua saúde e do meio ambiente. 

Alteração apresentada por Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken e 
Hiltrud Breyer 

Alteração 45
Considerando 7

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

(7) Atendendo aos riscos que podem estar 
associados à utilização de pesticidas, o 
grande público deve receber melhor 
informação sobre os riscos para a saúde e o 
ambiente, bem como sobre os efeitos
adversos da sua utilização, a par de 
informação sobre alternativas 
não-químicas, através de campanhas de 
sensibilização, de informações transmitidas 
pelos retalhistas e de outras medidas 
apropriadas. 

Or. en

Justificação

O objectivo é permitir que as pessoas disponham da informação necessária para tomarem 
decisões bem informadas relativamente à protecção da sua saúde e do meio ambiente (Davies 
e outros).

Alteração apresentada por Karl-Heinz Florenz

Alteração 46
Considerando 7
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(7) Atendendo aos riscos que podem estar 
associados à utilização de pesticidas, o 
grande público deve receber melhor 
informação sobre esses riscos através de 
campanhas de sensibilização, de 
informações transmitidas pelos retalhistas e 
de outras medidas apropriadas.

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

Or. de

Justificação

Além de indicar os possíveis riscos associados à utilização de produtos fitofarmacêuticos, a 
campanha de informação e sensibilização proposta deve igualmente salientar os benefícios 
dessa utilização e a sua importância para a moderna produção alimentar.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Anders Wijkman

Alteração 47
Considerando 7

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

(7) Atendendo aos riscos associados à 
utilização de pesticidas, em especial os seus 
efeitos agudos e crónicos na saúde, o 
grande público deve receber melhor 
informação sobre esses riscos e perigos
através de campanhas de sensibilização, de 
informações transmitidas pelos retalhistas e 
de outras medidas apropriadas.

Os Estados-Membros deverão monitorizar e 
recolher dados sobre os impactos da 
utilização de pesticidas no ambiente e na 
saúde humana e promover investigação 
sobre os seus efeitos a longo prazo.

Or. en

Justificação

É igualmente necessário prevenir os efeitos crónicos na saúde da utilização de pesticidas e 
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promover investigação sobre estes efeitos.

Alteração apresentada por Kathy Sinnott

Alteração 48
Considerando 7

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

(7) Atendendo aos riscos associados à 
utilização de pesticidas, em especial os seus 
efeitos agudos e crónicos na saúde, o 
grande público deve receber melhor 
informação sobre esses riscos através de 
campanhas de sensibilização, de 
informações transmitidas pelos retalhistas e 
de outras medidas apropriadas.

Os Estados-Membros deverão monitorizar e 
recolher dados sobre os impactos da 
utilização de pesticidas no ambiente e na 
saúde humana e promover a investigação 
sobre os efeitos a longo prazo da utilização 
de pesticidas.

Or. en

Justificação

Os efeitos a longo prazo dos pesticidas constituem uma área que carece de mais atenção a 
nível nacional e europeu. Os efeitos agudos e crónicos na saúde não estão estudados de 
forma consistente ao nível nacional e há uma falta de informação sistemática, que a presente 
directiva deverá superar.

Alteração apresentada por Frédérique Ries

Alteração 49
Considerando 7

(7) Atendendo aos riscos que podem estar
associados à utilização de pesticidas, o 
grande público deve receber melhor 

(7) Atendendo aos riscos associados à 
utilização de muitos pesticidas, em especial 
os seus efeitos agudos e crónicos na saúde, 
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informação sobre esses riscos através de 
campanhas de sensibilização, de 
informações transmitidas pelos retalhistas e 
de outras medidas apropriadas.

o grande público deve receber melhor 
informação sobre esses riscos através de 
campanhas de sensibilização, de 
informações transmitidas pelos retalhistas e 
de outras medidas apropriadas.

Os Estados-Membros deverão monitorizar e 
recolher dados sobre os impactos da 
utilização de pesticidas no ambiente e na 
saúde humana e promover a investigação 
sobre os efeitos a longo prazo da utilização 
de pesticidas. 

Or. en

Justificação

Os efeitos a longo prazo dos pesticidas constituem uma área que carece de mais atenção a 
nível nacional e europeu. Os efeitos agudos e crónicos na saúde não estão estudados de 
forma consistente ao nível nacional e há uma falta de informação sistemática que esta 
directiva deverá superar.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 50
Considerando 7

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

(7) Atendendo aos riscos que podem estar 
associados à utilização de pesticidas, o 
grande público deve receber melhor 
informação sobre esses riscos através de 
campanhas de sensibilização do público em 
geral (e dos utilizadores não profissionais 
de pesticidas, em particular), de 
informações transmitidas pelos retalhistas e 
de outras medidas apropriadas que visem 
assegurar melhor informação ao grande 
público.

Or. pl

Justificação

A utilização generalizada de pesticidas mostra que esta não é uma questão que interesse 
apenas aos utilizadores profissionais, mas sim à sociedade em geral, pelo que são 
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necessárias campanhas de informação devidamente orientadas.

Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 51
Considerando 7

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

(7) Atendendo aos riscos associados à 
utilização de pesticidas, em especial os seus 
efeitos agudos e crónicos na saúde e o seu 
impacto no ambiente, os consumidores e o 
grande público devem receber melhor 
informação sobre esses riscos e perigos
através de campanhas de sensibilização, de 
informações transmitidas pelos retalhistas e 
de outras medidas apropriadas.

Os Estados-Membros deverão monitorizar e 
recolher dados sobre os impactos da 
utilização de pesticidas no ambiente e na 
saúde humana e promover a investigação 
sobre os efeitos a longo prazo da utilização 
de pesticidas. 

Or. en

Justificação

Esta alteração clarifica que os consumidores e o público em geral devem ser informados 
sobre os efeitos agudos e crónicos dos pesticidas na saúde humana e no ambiente.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 52
Considerando 9

(9) Dado que a Directiva 2006/42/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de 
Maio de 2006, relativa às máquinas e que 
altera a Directiva 95/16/CE (reformulação)1

estabelecerá regras sobre a colocação no 
mercado de equipamentos de aplicação de 

Dado que a Directiva 2006/42/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de 
Maio de 2006, relativa às máquinas, e que 
altera a Directiva 95/16/CE (reformulação),
estabelecerá regras sobre a colocação no 
mercado de equipamentos de aplicação de 

  
1 JO L 157 de 9.6.2006, p. 24.
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pesticidas que satisfaçam as exigências 
ambientais, é conveniente, para reduzir ainda 
mais os efeitos negativos dos pesticidas na 
saúde humana e no ambiente causados por 
esse tipo de equipamento, prever sistemas de 
inspecção técnica regular dos equipamentos 
de aplicação de pesticidas já em serviço.

pesticidas que permitam aos utilizadores de 
pesticidas optimizar a eficácia dos 
tratamentos, satisfazendo desse modo as 
exigências ambientais, é conveniente, para 
reduzir ainda mais os efeitos negativos dos 
pesticidas na saúde humana e no ambiente 
causados por esse tipo de equipamento, 
prever sistemas de inspecção técnica regular 
dos equipamentos de aplicação de pesticidas 
já em serviço.

Or. pl

Justificação

Trata-se de uma clarificação necessária.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 53
Considerando 10

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

(10) A pulverização aérea de pesticidas é 
susceptível de prejudicar significativamente 
a saúde humana e o ambiente, 
nomeadamente devido à dispersão dos 
produtos pulverizados. A pulverização aérea 
deve, portanto, ser objecto de um processo 
de licenciamento, para assegurar que só se 
efectue quando apresentar vantagens claras 
e, em especial, quando estiverem cumpridos 
todos os requisitos ambientais e sanitários 
ou quando a sua necessidade decorrer de 
uma situação de crise.

Or. nl

Justificação

A pulverização aérea é desejável desde que utilize pesticidas não prejudiciais para o 
ambiente. Todavia, os requisitos de protecção do ambiente e da saúde humana deverão ser 
obrigatoriamente cumpridos, sem prejuízo da necessária flexibilidade do processo de 
licenciamento sempre que ocorram situações de crise.
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Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Anders Wijkman

Alteração 54
Considerando 10

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

(10) A pulverização aérea de pesticidas é 
susceptível de prejudicar significativamente 
a saúde humana e o ambiente, 
nomeadamente devido à dispersão dos 
produtos pulverizados. A pulverização aérea
deve, portanto, ser geralmente proibida, 
sendo admitidas derrogações apenas se não 
existirem alternativas viáveis, se  for 
utilizada a melhor tecnologia disponível 
para reduzir a dispersão (por exemplo, 
aspersores de baixa dispersão) e se a saúde 
dos residentes e de outras pessoas presentes 
não for afectada.

Or. en

Justificação

A pulverização aérea não apresenta benefícios ambientais em relação a outros métodos de 
pulverização. Não devem ser possíveis derrogações em zonas em que os residentes ou outras 
pessoas presentes possam ser afectados, por exemplo, em zonas rurais muito povoadas, ou na 
proximidade de espaços frequentados pelo público ou por grupos vulneráveis, como as 
escolas.

Alteração apresentada por Margrete Auken e Hiltrud Breyer + Kathy Sinnott + Caroline 
Lucas+ Frédérique Ries

Alteração 55
Considerando 10

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

(10) A pulverização aérea de pesticidas é 
susceptível de prejudicar significativamente 
a saúde humana e o ambiente, 
nomeadamente devido à dispersão dos 
produtos pulverizados. A pulverização aérea 
deverá, portanto, ser proibida. 
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existirem alternativas viáveis.

Or. en

Justificação

Aerial spraying should be banned because it offers no environmental benefits over other 
spraying methods (Margrete Auken and others, Kathy Sinnott).

The principal aim of pesticide regulation is supposed to be the protection of public health and 
so this should be the overriding priority and take absolute precedence over any other 
considerations. Therefore considering it has been accepted by the Commission that aerial 
spraying has the potential to cause significant adverse impacts on human health then there 
should be a complete ban on aerial spraying without any derogations (Caroline Lucas).

In support of a general ban with derogations clearly defined. Derogations should only be 
possible when the health of residents and bystanders is not affected by aerial spraying. See 
amendment to article 9 (Frédérique Ries).

Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Chris Davies e Irena Belohorská

Alteração 56
Considerando 10

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

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

Or. en

Justificação

Não devem ser possíveis derrogações se a saúde de residentes ou outras pessoas presentes 
puder ser afectada, por exemplo, em zonas rurais habitadas ou na proximidade de locais 
frequentados pelo público.
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Alteração apresentada por Karl-Heinz Florenz

Alteração 57
Considerando 10

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

(10) A pulverização aérea de pesticidas é 
susceptível de prejudicar significativamente 
a saúde humana e o ambiente, 
nomeadamente devido à dispersão dos
produtos pulverizados. A pulverização aérea 
deverá, portanto, ser submetida a um 
procedimento de notificação a fim de 
garantir que apenas será aplicada se 
apresentar vantagens claras e proporcionar 
benefícios ambientais comparativamente a 
outros processos, ou se não existirem 
alternativas viáveis ou proporcionais.

Or. de

Justificação

Es erscheint nicht sinnvoll, ein generelles Verbot für die Anwendung von 
Pflanzenschutz¬mitteln aus der Luft zu erlassen, wenn gleichzeitig bekannt ist, dass für 
bestimmte Situationen, insbesondere beim Weinbau auf Steillagen, diese 
Ausbringungsmethode unverzichtbar ist. Das zusätzliche Einholen von 
Ausnahmegenehmigungen führt immer zu erheblichem bürokratischen Aufwand und zu 
Kosten, die vermieden werden könnten. Auch das im Änderungsantrag formulierte 
Anzeigeverfahren beinhaltet einen erheblichen bürokratischen Aufwand. Sachgerechter wäre 
es, die Anwendungen beim Weinbau direkt von dieser Forderung auszunehmen und so weitere 
Genehmigungsverfahren überflüssig zu machen.

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 58
Considerando 10

(10) A pulverização aérea de pesticidas é 
susceptível de prejudicar significativamente 
a saúde humana e o ambiente, 
nomeadamente devido à dispersão dos 
produtos pulverizados. A pulverização aérea 
deve, portanto, ser geralmente proibida, 

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

entrada em vigor da presente directiva, 
podendo, no entanto, ser praticada em 
determinadas condições, estritamente 
limitadas e enquadradas. Além disso, o 
recurso à pulverização aérea obriga à 
prestação de informação pormenorizada às 
pessoas que habitam na proximidade das 
zonas a pulverizar. 

Or. fr

Justificação

La mesure d’interdiction des pulvérisations aériennes a mise  à mal car la Commission 
propose des dérogations sans les encadrer strictement. 

Parmi ces dérogations il est question du fait qu’il ne doit pas y avoir « d’autres solutions 
viables ». La viabilité des alternatives inclut la viabilité économique, ce qui signifie qu’il 
serait possible de demander une dérogation uniquement sur des considérations économiques. 
La pulvérisation aérienne ne devrait pas être possible uniquement parce que c’est la solution 
la moins coûteuse. 

De plus, l’évaluation comparative du risque devrait être entreprise en incluant tous les 
impacts potentiels sur la santé et sur l’environnement, par exemple les effets sur la 
biodiversité, les effets sur la ressource en eau potable… 

Afin que le principe de l’interdiction ne puisse être contourné, la seule dérogation possible 
est celle relative à des terrains non accessibles pour les engins de pulvérisation terrestre. 
Toutefois, il convient aussi d'encadrer et de limiter le recours à la pulvérasation aérienne 
dans ce cas de dérogation.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 59
Considerando 10

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

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

outros métodos de pulverização, ou se não 
existirem alternativas viáveis. As condições 
que regem as derrogações deverão ser 
definidas de modo a minimizar o risco de 
ocorrência de efeitos indesejados que 
tenham impacto negativo na saúde humana 
e no ambiente.

Or. pl

Justificação

As condições que regem as derrogações têm de ser claramente definidas de modo a prevenir 
qualquer abuso da sua utilização e a contribuir para assegurar a plena realização dos 
objectivos da directiva.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 60
Considerando 11

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

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

Or. pl

Justificação

Wmywanie pestycydów sięga czasem głębiej niż występujący profil glebowy, dlatego nie tylko 
sama gleba warunkuje wymiary stref buforowych, ale podłoże skalne (tzw. skała macierzysta).

Gleby w Europie wykształcone są na różnych skałach macierzystych (np:. na wapieniach, 
piaskach, glinach, lessach, torfach), które różnią się zdolnościami absorpcyjnym. Dlatego 
podłoże skalne  będzie decydowało o wielkości stref buforowych.

Rzeźba terenu, w tym ekspozycja,  nachylenie stoku warunkuje procesy wymywania i 
spłukiwania, zwłaszcza po ulewach ekstremalnych – przemieszczania cząstek gleby wraz ze 
stosowanym nawozami, środkami ochrony roślin, w tym  pestycydami do niższych części stoku 
wykorzystywanego rolniczo lub do zbiorników wód powierzchniowych.

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 61
Considerando 11

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

(11) O ambiente aquático é especialmente 
sensível aos pesticidas. É, portanto, 
necessário prestar uma atenção especial para 
evitar a poluição das águas de superfície e 
das águas subterrâneas, através de medidas 
apropriadas como o estabelecimento de 
faixas de protecção ou a plantação de sebes 
ao longo das águas de superfície, para 
reduzir a exposição das massas de água 
devido à dispersão de produtos pulverizados. 
As zonas de protecção terão uma largura de 
pelo menos 10 metros e dependerão, 
nomeadamente, das características do solo, 
das condições climáticas, do tamanho dos 
cursos de água e das características agrícolas 
das áreas em causa. A utilização de 
pesticidas em zonas de captação de água 
para consumo público, em vias de transporte 
ou ao longo dessas vias, como linhas de 
caminho de ferro, ou em superfícies 
impermeáveis ou muito permeáveis, pode 
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poluição do ambiente aquático. A utilização 
de pesticidas nesses locais deve, portanto, 
ser reduzida o mais possível ou, se tal for 
conveniente, deve mesmo ser abandonada.

agravar o risco de poluição do ambiente 
aquático. A utilização de pesticidas nesses 
locais deverá, portanto, para além da 
aplicação das normas de gestão integrada 
das pragas, ser fortemente reduzida ou, se 
tal for conveniente, deverá mesmo ser 
abandonada.

Or. fr

Justificação

Dans un but de renforcement de la protection du milieu aquatique, il paraît nécessaire de 
fixer une largeur minimale de 10 mètres des zones tampons. Dans le cas contraire, les Etats 
membres pourraient fixer des zones tampons trop minces pour être effectivement protectrices. 

De plus dans un objectif de renforcement de la protection des zones de captage d’eau potable 
et donc de la santé humaine, il y a lieu d’imposer des restrictions sévères à l’utilisation des 
pesticides dans ces zones spécifiques. Ces restrictions sont nécessaires en plus de 
l’application des règles de la lutte intégrée contre les nuisibles qui impliquent déjà une 
réduction « autant que possible » de l’utilisation des pesticides. Les règles de l’IPM devraient 
donc déjà constituer la base minimum de toute action contre les nuisibles et être complétées 
par des mesures encore plus restrictives.,. 

Alteração apresentada por Karl-Heinz Florenz

Alteração 62
Considerando 11

(11) O ambiente aquático é especialmente 
sensível aos pesticidas. É, portanto, 
necessário prestar uma atenção especial para 
evitar a poluição das águas de superfície e 
das águas subterrâneas, através de medidas 
apropriadas como o estabelecimento de 
faixas de protecção ou a plantação de sebes 
ao longo das águas de superfície, para 
reduzir a exposição das massas de água 
devido à dispersão de produtos 
pulverizados. As dimensões das zonas de 
protecção dependerão, nomeadamente, das 
características do solo, das condições 
climáticas, do tamanho dos cursos de água 
e das características agrícolas das áreas em 
causa. A utilização de pesticidas em zonas 

(11) O ambiente aquático é especialmente 
sensível aos pesticidas. É, portanto, 
necessário prestar uma atenção especial para 
evitar a poluição das águas de superfície e 
das águas subterrâneas, estabelecendo no 
processo de autorização dos produtos 
fitofarmacêuticos, regras e disposições 
apropriadas que regulem a utilização desses 
produtos.
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de captação de água para consumo público, 
em vias de transporte ou ao longo dessas 
vias, como linhas de caminho de ferro, ou 
em superfícies impermeáveis ou muito 
permeáveis, pode agravar o risco de 
poluição do ambiente aquático. A utilização 
de pesticidas nesses locais deve, portanto, 
ser reduzida o mais possível ou, se tal for 
conveniente, deve mesmo ser abandonada.

Or. de

Justificação

Bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln sind die so genannten
Anwendungsbestimmungen des spezifischen Mittels bzw. der Einsatz Verlust mindernder 
Technik, die im Rahmen der amtlichen Zulassung festgelegt wurden, einzuhalten. In diesen 
Bestimmungen wird unter anderem der Abstand zu Gewässern bereits geregelt, so dass die 
Forderung nach weiteren Abstandsauflagen überflüssig ist. Weiterhin wird die 
Pflanzenschutzmittelanwendung in Trinkwasserschutzgebieten bereits durch nationale 
Trinkwassergebietsverordnungen im Rahmen der europäischen Trinkwasserverordnung 
geregelt und muss somit hier nicht noch einmal aufgeführt werden.

Alteração apresentada por Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken e 
Hiltrud Breyer 

Alteração 63
Considerando 11

(11) O ambiente aquático é especialmente 
sensível aos pesticidas. É, portanto, 
necessário prestar uma atenção especial para 
evitar a poluição das águas de superfície e 
das águas subterrâneas, através de medidas 
apropriadas como o estabelecimento de 
faixas de protecção ou a plantação de sebes 
ao longo das águas de superfície, para 
reduzir a exposição das massas de água 
devido à dispersão de produtos pulverizados. 
As dimensões das zonas de protecção 
dependerão, nomeadamente, das 
características do solo, das condições 
climáticas, do tamanho dos cursos de água e 
das características agrícolas das áreas em 
causa. A utilização de pesticidas em zonas 

(11) O ambiente aquático é especialmente 
sensível aos pesticidas. É, portanto, 
necessário prestar uma atenção especial para 
evitar a poluição das águas de superfície e 
das águas subterrâneas, através de medidas 
apropriadas como o estabelecimento de 
faixas de protecção ou a plantação de sebes 
ao longo das águas de superfície, para 
reduzir a exposição das massas de água 
devido à dispersão de produtos pulverizados. 
A largura das zonas de protecção deverá
ser, pelo menos, de 10 metros, dependendo
das características do solo, das condições 
climáticas, do tamanho dos cursos de água e 
das características agrícolas das áreas em 
causa. A utilização de pesticidas em zonas 
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de captação de água para consumo público, 
em vias de transporte ou ao longo dessas 
vias, como linhas de caminho de ferro, ou 
em superfícies impermeáveis ou muito 
permeáveis, pode agravar o risco de 
poluição do ambiente aquático. A utilização 
de pesticidas nesses locais deve, portanto, 
ser reduzida o mais possível ou, se tal for 
conveniente, deve mesmo ser abandonada. .

de captação de água para consumo público, 
em vias de transporte ou ao longo dessas 
vias, como linhas de caminho de ferro, ou 
em superfícies impermeáveis ou muito 
permeáveis, pode agravar o risco de 
poluição do ambiente aquático. A utilização 
de pesticidas nesses locais deve, portanto, 
ser reduzida o mais possível ou, se tal for 
conveniente, deve mesmo ser abandonada.

Or. en

Justificação

São necessárias dimensões mínimas para as zonas de protecção.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Anders Wijkman

Alteração 64
Considerando 11

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

(11) O ambiente aquático é especialmente 
sensível aos pesticidas. É, portanto, 
necessário prestar uma atenção especial para 
evitar a poluição das águas de superfície e 
das águas subterrâneas, através de medidas 
apropriadas como o estabelecimento de 
faixas de protecção ou a plantação de sebes 
ao longo das águas de superfície, para 
reduzir a exposição das massas de água 
devido à dispersão de produtos pulverizados. 
A largura das zonas de protecção deverá ser 
pelo menos de 10 metros, dependendo das 
características do solo, das condições 
climáticas, do tamanho dos cursos de água e 
das características agrícolas das áreas em 
causa. A utilização de pesticidas em zonas 
de captação de água para consumo público, 
em vias de transporte ou ao longo dessas 
vias, como linhas de caminho de ferro, ou 
em superfícies impermeáveis ou muito 
permeáveis, pode agravar o risco de 
poluição do ambiente aquático. A utilização 
de pesticidas nesses locais deve, portanto,
ser reduzida o mais possível ou, se tal for 
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conveniente, deve mesmo ser abandonada. conveniente, deve mesmo ser abandonada.

Or. en

Justificação

São necessárias dimensões mínimas para as zonas de protecção.

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 65
Considerando 11

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

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

Or. fr
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Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 66
Considerando 11

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

(11) O ambiente aquático é especialmente 
sensível aos pesticidas. É, portanto, 
necessário prestar uma atenção especial para 
evitar a poluição das águas de superfície e 
das águas subterrâneas, através de medidas 
apropriadas como o estabelecimento de 
zonas de interdição de pulverização e a 
plantação de sebes ao longo das águas de 
superfície, para reduzir a exposição das 
massas de água devido à dispersão de 
produtos pulverizados, bem como a 
contaminação por pesticidas através de 
outras vias, como o transporte a grandes 
distâncias. A largura das zonas de 
protecção dependerá, nomeadamente, das 
características do solo, das condições 
climáticas, do tamanho dos cursos de água e 
das características agrícolas das áreas em 
causa, mas deverá ser de, pelo menos, 100 
metros. A utilização de pesticidas em zonas 
de captação de água para consumo público, 
em vias de transporte ou ao longo dessas 
vias, como linhas de caminho de ferro, ou 
em superfícies impermeáveis ou muito 
permeáveis, pode agravar o risco de 
poluição do ambiente aquático. A utilização 
de pesticidas nesses locais deverá, portanto, 
ser abandonada e substituída por 
alternativas não-químicas.

Or. fr

Justificação

A utilização de pesticidas tem consideráveis custos externos. Só no Reino Unido, o custo da 
remoção de pesticidas da água para consumo público é superior a 120 milhões de libras por 
ano. O custo acumulado em todos os Estados-Membros da UE será muito superior. Tem-se 
verificado que os pesticidas percorrem distâncias consideráveis, o que pode levar o risco de 
contaminação a grande parte das águas superficiais e subterrâneas. Assim, têm de ser 
tomadas medidas concretas para evitar a poluição do ambiente aquático.
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Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 67
Considerando 11

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

(11) O ambiente aquático é especialmente 
sensível aos pesticidas. É, portanto, 
necessário prestar uma atenção especial para 
evitar a poluição das águas de superfície e 
das águas subterrâneas, através de medidas 
apropriadas como o estabelecimento de 
faixas de protecção ou a plantação de sebes 
ao longo das águas de superfície, para 
reduzir a exposição das massas de água 
devido à dispersão de produtos pulverizados 
e de escorrências. A largura das zonas de 
protecção deverá ser de, pelo menos, 15 
metros, dependendo das características do 
solo, das condições climáticas, do tamanho 
dos cursos de água e das características 
agrícolas das áreas em causa. A utilização de 
pesticidas em zonas de captação de água 
para consumo público, em vias de transporte 
ou ao longo dessas vias, como linhas de 
caminho de ferro, ou em superfícies 
impermeáveis ou muito permeáveis, pode 
agravar o risco de poluição do ambiente 
aquático. A utilização de pesticidas nesses 
locais deverá, portanto, ser proibida.

Or. en

Justificação

Uma zona de protecção de 15 metros ao longo dos cursos de água é ideal para a redução da 
dispersão e das escorrências de pesticidas. Na Dinamarca, por exemplo, o Governo impôs 
uma zona de protecção de 10-12 metros ao longo de todos os cursos de água e em torno de 
lagos com mais de 100 m2 de superfície, e a directiva em análise deve ir mais longe do que as 
medidas já em prática em alguns Estados-Membros, para obter o mais elevado nível de 
protecção. A utilização de pesticidas deverá ser proibida em zonas de captação de água para 
consumo público.
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Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 68
Considerando 12

(12) A utilização de pesticidas pode ser 
especialmente perigosa em zonas muito 
sensíveis, como os sítios Natura 2000, 
protegidos pela Directiva 79/409/CEE do 
Conselho, de 2 de Abril de 1979, relativa à 
conservação das aves selvagens1 e pela 
Directiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de 
Maio de 1992, relativa à preservação dos 
habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens. Noutros locais, como parques 
públicos, campos desportivos ou parques
infantis, é elevado o risco de exposição do 
grande público a pesticidas. A utilização de 
pesticidas nesses locais deve, portanto, ser 
reduzida o mais possível ou, se tal for 
conveniente, deve mesmo ser abandonada.

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

Or. pl

Justificação

Os campos desportivos estão frequentemente associados a espaços recreativos. As 
instalações recreativas e de lazer são também utilizadas para actividades desportivas. Estas 
instalações e as pessoas que as utilizam não deverão ser expostas à poluição por pesticidas.

As zonas onde se situem estabelecimentos de saúde (clínicas, hospitais, centros de 
reabilitação, estâncias terapêuticas, hospícios, etc.) deverão ser protegidas dos efeitos 
nocivos dos pesticidas.

Alteração apresentada por Kathy Sinnott + Roberto Musacchio

Alteração 69
Considerando 12

  
1 JO L 103 de 25.4.1979, p. 1. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) 

n.º 807/2003 (JO L 122 de 6.5.2003, p. 36).
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(12) A utilização de pesticidas pode ser 
especialmente perigosa em zonas muito 
sensíveis, como os sítios Natura 2000, 
protegidos pela Directiva 79/409/CEE do 
Conselho, de 2 de Abril de 1979, relativa à 
conservação das aves selvagens e pela 
Directiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de 
Maio de 1992, relativa à preservação dos 
habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens. Noutros locais, como parques 
públicos, campos desportivos ou parques 
infantis, é elevado o risco de exposição do 
grande público a pesticidas. A utilização de 
pesticidas nesses locais deve, portanto, ser 
reduzida o mais possível ou, se tal for 
conveniente, deve mesmo ser abandonada.

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

Or. en

Justificação

Considering the acute and chronic adverse health impacts that exposure to pesticides can 
cause, pesticide use should be prohibited in any area where members of the public may be 
exposed, particularly to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, 
the elderly, people who are already ill and who may be taking medication, amongst other 
vulnerable groups. (Roberto Musacchio)

The European Commission has acknowledged that the risks from exposure to pesticides in 
areas used by the general public are high. Therefore considering the acute and chronic 
adverse health impacts that exposure to pesticides can cause then pesticide use should be 
prohibited in any area where members of the public may be exposed, particularly, although 
not exclusively, to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, the 
elderly, people who are already ill and who may be taking medication, amongst other 
vulnerable groups. (Kathy Sinnott)

Alteração apresentada por Frédérique Ries

Alteração 70
Considerando 12

(12) A utilização de pesticidas pode ser 
especialmente perigosa em zonas muito 
sensíveis, como os sítios Natura 2000, 
protegidos pela Directiva 79/409/CEE do 
Conselho, de 2 de Abril de 1979, relativa à 

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

conservação das aves selvagens e pela 
Directiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de 
Maio de 1992, relativa à preservação dos 
habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens. Noutros locais, como zonas 
residenciais, parques públicos, campos 
desportivos ou parques infantis, é elevado o 
risco de exposição do grande público a 
pesticidas. A utilização de pesticidas nesses 
locais, bem como na sua proximidade, 
deverá, portanto, ser proibida.

Or. en

Justificação

A Comissão Europeia reconheceu que os riscos da exposição a pesticidas em zonas utilizadas 
pelo público em geral são elevados. Assim, tendo em consideração os efeitos agudos e 
crónicos na saúde humana que podem decorrer da exposição a pesticidas, a sua utilização 
deverá ser proibida em todos os locais onde possa haver exposição do público.  

Alteração apresentada por Karl-Heinz Florenz

Alteração 71
Considerando 12

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

(12) Para realizar os objectivos da 
Comunidade, podem ser necessárias 
medidas tendentes a reduzir a utilização de 
produtos fitofarmacêuticos em zonas muito 
sensíveis, como os sítios Natura 2000, 
protegidos pela Directiva 79/409/CEE do 
Conselho, de 2 de Abril de 1979, relativa à 
conservação das aves selvagens e pela 
Directiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de 
Maio de 1992, relativa à preservação dos 
habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens. Este aspecto deverá ser 
devidamente tido em conta nos planos de 
acção nacionais e de gestão para as zonas 
de protecção especial. Noutros locais, como 
parques públicos, campos desportivos ou 
parques infantis, as disposições que regem a 
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utilização de produtos fitofarmacêuticos  
definidas no quadro do processo de 
autorização deverão assegurar que o 
público em geral não corra riscos mais 
elevados de exposição a estes produtos e/ou 
que a utilização destes produtos seja 
reduzida ao mínimo.

Or. de

Justificação

A proposta de restrição da utilização de produtos fitofarmacêuticos autorizados é 
tecnicamente inadequada e inaceitável. A restrição da utilização de produtos 
fitofarmacêuticos nas chamadas zonas sensíveis implica um risco que não é permitido pelas 
disposições nacionais estritas que regem a autorização e a utilização. As disposições que 
regem a utilização definidas no quadro do processo de autorização não permitem riscos para 
a saúde humana e para o ambiente, o que torna supérfluas outras disposições.

Alteração apresentada por Margrete Auken e Hiltrud Breyer

Alteração 72
Considerando 12

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

(12) A utilização de pesticidas pode ser 
especialmente perigosa em zonas muito 
sensíveis, como os sítios Natura 2000, 
protegidos pela Directiva 79/409/CEE do 
Conselho, de 2 de Abril de 1979, relativa à 
conservação das aves selvagens e pela 
Directiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de 
Maio de 1992, relativa à preservação dos 
habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens. Noutros locais, como zonas 
residenciais, parques públicos, escolas, 
campos desportivos ou parques infantis, é 
elevado o risco de exposição do grande 
público a pesticidas. A utilização de 
pesticidas nesses locais, bem como na sua 
proximidade, deverá, portanto, ser proibida.

Or. en
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Justificação

A Comissão Europeia reconheceu que os riscos da exposição a pesticidas em zonas utilizadas 
pelo público em geral são elevados. Assim, tendo em consideração os efeitos agudos e 
crónicos na saúde humana que podem decorrer da exposição a pesticidas, a sua utilização 
deverá ser proibida em todos os locais onde possa haver exposição do público, em particular, 
mas não exclusivamente, para proteger grupos vulneráveis como bebés, crianças, grávidas, 
idosos e pessoas doentes ou sujeitas a medicação.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Jill Evans

Alteração 73
Considerando 12

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

(12) A utilização de pesticidas pode ser 
especialmente perigosa em zonas muito 
sensíveis, como os sítios Natura 2000, 
protegidos pela Directiva 79/409/CEE do 
Conselho, de 2 de Abril de 1979, relativa à 
conservação das aves selvagens e pela 
Directiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de 
Maio de 1992, relativa à preservação dos 
habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens. Noutros locais, como zonas 
residenciais, parques públicos, campos 
desportivos, recintos escolares e parques 
infantis, é elevado o risco de exposição do 
grande público a pesticidas. A utilização de 
pesticidas nesses locais, bem como na sua 
proximidade, deverá, portanto, ser proibida 
e substituída por alternativas não-químicas.

Or. en

Justificação

A Comissão Europeia reconheceu que os riscos da exposição a pesticidas em zonas utilizadas 
pelo público em geral são elevados. Assim, tendo em consideração os efeitos agudos e 
crónicos na saúde humana que podem resultar da exposição a pesticidas, a utilização de 
pesticidas deverá ser proibida em todos os locais onde possa haver exposição do público 
(especialmente se houver o risco de exposições longas, como no caso de residentes na 
proximidade das áreas tratadas), em particular, mas não exclusivamente, para proteger 
grupos vulneráveis.
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Alteração apresentada por Dan Jørgensen

Alteração 74
Considerando 12

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

(12) A utilização de pesticidas pode ser 
especialmente perigosa em zonas muito 
sensíveis, como os sítios Natura 2000, 
protegidos pela Directiva 79/409/CEE do 
Conselho, de 2 de Abril de 1979, relativa à 
conservação das aves selvagens e pela 
Directiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de 
Maio de 1992, relativa à preservação dos 
habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens. Noutros locais, como zonas 
residenciais, parques públicos, campos 
desportivos ou parques infantis, é elevado o 
risco de exposição do grande público a 
produtos fitofarmacêuticos. A utilização de 
pesticidas nesses locais deverá, portanto, ser 
proibida e substituída por alternativas 
não-químicas.

Or. en

Justificação

A Comissão Europeia reconheceu que os riscos da exposição a pesticidas em zonas utilizadas 
pelo público em geral são elevados. Assim, tendo em consideração os efeitos agudos e 
crónicos na saúde humana que podem resultar da exposição a pesticidas, a sua utilização 
deve ser proibida em todos os locais onde  possa haver exposição do público, em particular, 
mas não exclusivamente, para proteger grupos vulneráveis como bebés, crianças, mulheres 
grávidas, idosos e pessoas doentes ou sujeitas a medicação, entre outros.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 75
Considerando 12

(12) A utilização de pesticidas pode ser 
especialmente perigosa em zonas muito 
sensíveis, como os sítios Natura 2000, 
protegidos pela Directiva 79/409/CEE do 
Conselho, de 2 de Abril de 1979, relativa à 
conservação das aves selvagens e pela 

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

Directiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de 
Maio de 1992, relativa à preservação dos 
habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens. Noutros locais, como parques 
públicos, campos desportivos ou parques 
infantis, é elevado o risco de exposição do 
grande público a pesticidas. A utilização de 
pesticidas nestas zonas deverá ser, 
portanto, totalmente proibida o mais tardar 
em 2015, a fim de se atingirem os 
objectivos fixados para as zonas protegidas 
no artigo 4.º da Directiva 2000/60/CE.

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa estabelecer a coerência com a Directiva-Quadro relativa à água.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 76
Considerando 14

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

Suprimido

Or. pl
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Justificação

W nowym projekcie dotyczącym  wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) zawarta  jest  definicja „zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”. Jest  to 
staranne rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie 
włączenie odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują 
środki ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego (artykuł 13, punkt 7 i 8 niniejszej 
dyrektywy).

Państwa członkowskie powinny zachęcać do stosowania norm w zakresie zintegrowanego 
zarządzania szkodnikami dla poszczególnych upraw, ale wtedy, kiedy zostaną prawnie 
usankcjonowane.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 77
Considerando 14

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

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

Or. en
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Justificação

Os instrumentos económicos são, geralmente, os meios mais eficazes para a redução dos 
riscos ambientais

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 78
Considerando 14

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

(14) A aplicação de normas gerais de gestão 
integrada das pragas por todos os 
agricultores permitirá uma utilização mais 
orientada das medidas disponíveis para 
combater as pragas, incluindo os pesticidas, 
contribuindo assim para uma maior redução 
dos riscos para a saúde humana e para o 
ambiente e permitindo uma redução da 
utilização de pesticidas. Os 
Estados-Membros deverão promover uma 
agricultura com baixa utilização de 
pesticidas, nomeadamente a gestão integrada 
das pragas e a agricultura biológica, e criar 
condições para a aplicação de técnicas de 
gestão integrada das pragas. Os 
Estados-Membros deverão igualmente 
impor a aplicação dos métodos e das 
práticas de gestão integrada das pragas 
próprios de cada tipo de cultura. Deverá ser 
criado um imposto sobre os pesticidas, 
entre outras medidas destinadas a 
assegurar o financiamento do 
desenvolvimento dos métodos e práticas 
gerais e específicos de gestão integrada das 
pragas.

Or. fr

Justificação

As regras gerais e específicas da gestão integrada das pragas devem ser definidas a nível 
europeu e a nível nacional. Estes sistemas devem constituir normas mínimas a aplicar em 
todos os terrenos agrícolas, excepto os dedicados à agricultura biológica. O mais tardar em 
2014, a aplicação destas regras deverá ser condição para a atribuição de ajudas da PAC. 
Por outro lado, os Estados-Membros devem apoiar o desenvolvimento da agricultura 
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biológica, que não utiliza pesticidas sintéticos. Os sistemas de impostos e de taxas 
revelaram-se um meio eficaz de reduzir a utilização de pesticidas em vários países europeus. 
Os Estados-Membros devem poder escolher o sistema mais adequado às suas necessidades. 

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 79
Considerando 14

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

(14) A aplicação de normas gerais de gestão 
integrada das pragas por todos os 
agricultores permitirá uma utilização mais 
orientada das medidas disponíveis para 
combater as pragas, incluindo os pesticidas, 
contribuindo assim para uma maior redução 
dos riscos para a saúde humana e para o 
ambiente e permitindo uma redução da 
utilização de pesticidas. Os 
Estados-Membros deverão promover uma 
agricultura com baixa utilização de 
pesticidas, nomeadamente a gestão integrada 
das pragas, e criar condições para a 
aplicação de técnicas de gestão integrada das 
pragas. Os Estados-Membros devem 
igualmente impor a aplicação dos métodos e 
das práticas de gestão integrada das pragas 
próprios de cada tipo de cultura. Deverá ser 
criado um imposto sobre os pesticidas, 
entre outras medidas destinadas a 
assegurar o financiamento do 
desenvolvimento dos métodos e práticas 
gerais e específicos de gestão integrada das 
pragas.

Or. fr

Justificação

As regras gerais e específicas da gestão integrada das pragas devem ser definidas a nível 
europeu e a nível nacional. Estes sistemas devem constituir normas mínimas a aplicar em 
todos os terrenos agrícolas, excepto os dedicados à agricultura biológica. O mais tardar em 
2014, a aplicação destas regras deverá ser condição para a atribuição de ajudas da PAC. 
Por outro lado, os Estados-Membros devem apoiar o desenvolvimento da agricultura 
biológica, que não utiliza pesticidas sintéticos. Os sistemas de impostos e de taxas 
revelaram-se um meio eficaz de reduzir a utilização de pesticidas em vários países europeus. 
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Os Estados-Membros devem poder escolher o sistema mais adequado às suas necessidades.

Alteração apresentada por Simon Coveney

Alteração 80
Considerando 14

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

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

Os Estados-Membros deverão utilizar os 
instrumentos financeiros necessários para 
proporcionar aconselhamento e formação 
aos agricultores.

Or. en

Justificação

Os métodos de gestão integrada das pragas e a agricultura biológica têm uma componente 
intensiva de conhecimento, pelo que a formação e o aconselhamento são particularmente 
necessários na conversão para a gestão integrada das pragas ou para a agricultura 
biológica.
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Alteração apresentada por Margrete Auken e Hiltrud Breyer

Alteração 81
Considerando 14

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

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

Or. en

Justificação

A promoção de métodos que não recorram a produtos químicos não deverá limitar-se à 
promoção das normas gerais de gestão integrada das pragas, mas deve incluir igualmente a 
agricultura biológica e as normas de gestão integrada das pragas específicas das culturas.

Alteração apresentada por Christofer Fjellner

Alteração 82
Considerando 14

(14) A aplicação de normas gerais de gestão 
integrada das pragas por todos os 
agricultores permitirá uma utilização mais 
orientada das medidas disponíveis para 
combater as pragas, incluindo os pesticidas, 
contribuindo assim para uma maior redução 
dos riscos para a saúde humana e para o 
ambiente. Os Estados-Membros devem

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

agricultura com baixa utilização de 
pesticidas, nomeadamente a gestão integrada 
das pragas, e criar condições para a 
aplicação de técnicas de gestão integrada das 
pragas. Os Estados-Membros deverão
igualmente encorajar a utilização de normas 
de gestão integrada das pragas específicas 
para as culturas em causa.

Or. sv

Justificação

A gestão integrada das pragas é extremamente importante, na medida em que restringe a 
utilização de pesticidas químicos ao mínimo absolutamente necessário. Por isso, é da maior 
importância criar condições que permitam aos utilizadores aplicar a gestão integrada das 
pragas. Por outro lado, as normas gerais de gestão integrada das pragas não devem ser um 
requisito operacional, uma vez que existem grandes variações regionais na Comunidade e, 
portanto, diferentes exigências em termos de medidas para reduzir o impacto ambiental. 
Além disso, fazer da gestão integrada das pragas uma condição no âmbito da Política 
Agrícola Comum pode acarretar grandes problemas e encargos administrativos.

Alteração apresentada por Kathy Sinnott

Alteração 83
Considerando 14

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

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

Deve ser considerada a possibilidade de 
criar um imposto sobre os produtos 
pesticidas, entre outras medidas destinadas 
a financiar a aplicação de métodos e 
práticas gerais e específicos para 
determinadas culturas de gestão integrada 
das pragas, assim como o aumento da área 
dedicada à agricultura biológica. 

Or. en

Justificação

A promoção de métodos que não recorram a produtos químicos não deverá limitar-se à 
promoção das normas gerais de gestão integrada das pragas, mas deve incluir igualmente a 
agricultura biológica e as normas de gestão integrada das pragas específicas das culturas. A 
aplicação de um imposto ou taxa sobre os pesticidas revelou-se um meio eficaz de financiar 
medidas com vista à redução dos pesticidas em vários países europeus. Os Estados-Membros 
deverão poder escolher, entre diferentes modalidades de impostos ou taxas, as que melhor 
respondam às suas necessidades. 

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Jill Evans

Alteração 84
Considerando 14

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

(14) A aplicação de normas gerais relativas 
a métodos de protecção fitossanitária 
não-química e de gestão das pragas e das 
culturas por todos os agricultores permitirá 
uma utilização mais orientada das medidas 
disponíveis para combater as pragas, 
contribuindo assim para uma redução dos 
riscos para a saúde humana e para o 
ambiente, com vista à sua total eliminação. 
Os Estados-Membros deverão promover 
uma agricultura com baixa utilização de 
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condições para a aplicação de técnicas de 
gestão integrada das pragas. Os 
Estados-Membros devem igualmente 
encorajar a utilização de normas de gestão
integrada das pragas específicas para as 
culturas em causa.

pesticidas, nomeadamente métodos 
não-químicos de protecção fitossanitária e 
de gestão das pragas e das culturas, e criar 
condições para a aplicação de métodos 
não-químicos de protecção fitossanitária e 
de técnicas de gestão das pragas e das 
culturas. Os Estados-Membros deverão
igualmente encorajar a utilização de normas, 
métodos e práticas de alternativas
não-químicas à protecção fitossanitária e 
de gestão das pragas e das culturas
específicos para as culturas em causa.

Or. en

Justificação

Algumas utilizações de pesticidas têm fins meramente "cosméticos", não associados a 
quaisquer pragas ou doenças específicas, não servindo, portanto, objectivos fitossanitários 
ou de gestão das pragas. Tendo em consideração os riscos existentes e os impactos negativos 
agudos e crónicos na saúde humana, como é exposto mais integralmente na avaliação de 
impacto da estratégia temática, os Estados-Membros deverão promover e incentivar a 
utilização de alternativas não-químicas para a protecção das plantas e a gestão das pragas e 
das culturas.

Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 85
Considerando 14

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

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

biológica. 

Or. en

Justificação

A promoção de métodos que não recorram a produtos químicos não deverá limitar-se à 
promoção das normas gerais de gestão integrada das pragas, mas incluir igualmente a 
agricultura biológica e as normas de gestão integrada das pragas específicas das culturas.

Alteração apresentada por Margrete Auken e Hiltrud Breyer

Alteração 86
Considerando 14 bis (novo)

(14 bis) O princípio de poluidor-pagador 
deverá ser aplicado em relação aos custos 
associados à aplicação da presente 
directiva. Os Estados-Membros deverão, 
pois, considerar a possibilidade de criar um 
imposto sobre os produtos pesticidas, a fim 
de financiar a aplicação dos seus planos de 
acção nacionais.

Or. en

Justificação

A responsabilidade dos produtores pelos custos externos da utilização de pesticidas deve ser 
reforçada. Um imposto ou taxa sobre os produtos pesticidas deve ser uma opção dos 
Estados-Membros para conseguirem reduzir a utilização e criarem uma receita específica 
destinada a cobrir os custos ligados aos planos de acção nacionais. 

Alteração apresentada por Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer e Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Anders 

Wijkman + Anne Laperrouze

Alteração 87
Considerando 15

(15) É necessário medir os progressos 
conseguidos na redução dos riscos da 

(15) É necessário medir os progressos 
conseguidos na redução da utilização, dos 
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utilização de pesticidas para a saúde humana 
e para o ambiente e na redução dos efeitos 
negativos dessa utilização na saúde humana 
e no ambiente. Os indicadores de riscos 
harmonizados, a estabelecer a nível 
comunitário, constituem meios adequados. 
Os Estados-Membros deverão utilizar esses 
indicadores na gestão de riscos a nível 
nacional e na transmissão de informações, 
cabendo à Comissão calcular indicadores 
que permitam avaliar os progressos 
conseguidos a nível comunitário. Até 
estarem disponíveis indicadores comuns, 
deve ser dada aos Estados-Membros a 
possibilidade de utilizarem os seus 
indicadores nacionais.

riscos da utilização de pesticidas para a 
saúde humana e para o ambiente e na 
redução dos efeitos negativos dessa 
utilização na saúde humana e no ambiente. 
Os indicadores de utilização e de riscos 
harmonizados, a estabelecer a nível 
comunitário, constituem meios adequados. 
Os Estados-Membros deverão utilizar esses 
indicadores na gestão de riscos e na redução 
da utilização a nível nacional e na 
transmissão de informações, cabendo à 
Comissão calcular indicadores que permitam 
avaliar os progressos conseguidos a nível 
comunitário. Até estarem disponíveis 
indicadores comuns, deverá ser dada aos 
Estados-Membros a possibilidade de 
utilizarem os seus indicadores nacionais. 

Or. en

Justificação

Pesticides use reduction policies are already established in Denmark, Sweden, the 
Netherlands, Belgium and Germany. The term "use reduction" better addresses the issue of 
increasing pesticides use despite the introduction of pesticides active at lower dosages. 
Farmers are economically and technically dependent on pesticides for crop protection. All 
these countries have some type of use indicators in place and in most cases a decrease in 
pesticide use is directly related to reduction in risk. (Chris Davies and others).

The inclusion of use/intensity targets brings the proposal in line with the mandate set in the 
Sixth Environmental Action Programme (2001-2010) ”reduce the impact of pesticides on 
human health and the environment [...] as well as a significant overall reduction in risks and 
of the use of pesticides”. (Erna Hennicot-Schoepges and others)

L’inclusion d’outils pour mesurer les progrès réalisés dans la réduction de l’utilisation et des 
risques liés aux pesticides, permettra aux Etats membres d’être en accord avec les objectifs 
qui ont été fixés dans le cadre du 6ème Programme d’Action Communautaire pour 
l’Environnement qui prévoie de   réduire les incidences des pesticides sur la santé humaine et 
sur l’environnement, et d’une manière générale, parvenir à une utilisation durable de ces 
substances, ainsi qu’à une réduction globale sensible des risques et de l’utilisation des 
pesticides.(Anne Laperrouze)
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Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 88
Considerando 15

(15) É necessário medir os progressos 
conseguidos na redução dos riscos da 
utilização de pesticidas para a saúde humana 
e para o ambiente e na redução dos efeitos 
negativos dessa utilização na saúde humana 
e no ambiente. Os indicadores de riscos 
harmonizados, a estabelecer a nível 
comunitário, constituem meios adequados. 
Os Estados-Membros deverão utilizar esses 
indicadores na gestão de riscos a nível 
nacional e na transmissão de informações, 
cabendo à Comissão calcular indicadores 
que permitam avaliar os progressos 
conseguidos a nível comunitário. Até 
estarem disponíveis indicadores comuns, 
deve ser dada aos Estados-Membros a 
possibilidade de utilizarem os seus 
indicadores nacionais. 

(15) É necessário medir os progressos 
conseguidos na prevenção dos riscos da 
utilização de pesticidas para a saúde humana 
e para o ambiente e na redução dos efeitos 
negativos dessa utilização na saúde humana 
e no ambiente. Os indicadores de riscos 
harmonizados, a estabelecer a nível 
comunitário, constituem meios adequados. 
Os Estados-Membros deverão utilizar esses 
indicadores na gestão de riscos a nível 
nacional e na transmissão de informações, 
cabendo à Comissão calcular indicadores 
que permitam avaliar os progressos 
conseguidos a nível comunitário. Até 
estarem disponíveis indicadores comuns, 
deverá ser dada aos Estados-Membros a 
possibilidade de utilizarem os seus 
indicadores nacionais, que têm cumprir os 
requisitos da presente directiva e incidir no 
risco para a saúde e para o ambiente da 
utilização de pesticidas. É necessária a 
participação do público no desenvolvimento 
e estabelecimento dos indicadores 
nacionais, além da participação de todas as 
outras partes interessadas. O pleno acesso 
do público à informação é um requisito 
necessário à sua participação.  

Or. en

Justificação

No que respeita à saúde humana, os riscos e impactos negativos têm de ser totalmente 
evitados, e não apenas reduzidos. É preciso que fique claro para os Estados-Membros que os 
indicadores nacionais devem dizer respeito aos riscos da utilização de pesticidas, não só 
para a saúde, como também para o ambiente. Do mesmo modo, deverão ficar claros para os 
Estados-Membros os requisitos da participação do público no desenvolvimento, 
funcionamento e alterações dos indicadores nacionais, em conformidade com o espírito da 
Directiva 2003/35/CE, que estabelece a participação do público.



PE 388.389v01-00 48/202 AM\662795PT.doc

PT

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 89
Considerando 15

(15) É necessário medir os progressos 
conseguidos na redução dos riscos da 
utilização de pesticidas para a saúde humana 
e para o ambiente e na redução dos efeitos 
negativos dessa utilização na saúde humana 
e no ambiente. Os indicadores de riscos 
harmonizados, a estabelecer a nível 
comunitário, constituem meios adequados. 
Os Estados-Membros deverão utilizar esses 
indicadores na gestão de riscos a nível 
nacional e na transmissão de informações, 
cabendo à Comissão calcular indicadores 
que permitam avaliar os progressos 
conseguidos a nível comunitário. Até 
estarem disponíveis indicadores comuns, 
deve ser dada aos Estados-Membros a 
possibilidade de utilizarem os seus 
indicadores nacionais.

(15) É necessário medir os progressos 
conseguidos na redução da utilização de 
pesticidas e dos seus riscos para a saúde 
humana e para o ambiente e na redução dos 
efeitos negativos dessa utilização na saúde 
humana e no ambiente. Os indicadores de 
utilização e de riscos harmonizados, a 
estabelecer a nível comunitário, constituem 
meios adequados. Os Estados-Membros 
deverão utilizar esses indicadores na gestão 
da redução da utilização de pesticidas e da 
redução dos riscos a nível nacional e na 
transmissão de informações, cabendo à 
Comissão calcular indicadores que permitam 
avaliar os progressos conseguidos a nível 
comunitário. Até estarem disponíveis 
indicadores comuns, deve ser dada aos 
Estados-Membros a possibilidade de 
utilizarem os seus indicadores nacionais.
Devem ser introduzidas disposições 
relativas a uma participação plena do 
público e ao acesso à informação.

Or. fr

Justificação

A inclusão de instrumentos de medição dos progressos realizados na redução da utilização e 
dos riscos ligados aos pesticidas permitirá aos Estados-Membros cumprirem os objectivos 
fixados no âmbito do sexto programa comunitário de acção em matéria de ambiente, que 
prevê “reduzir os efeitos da utilização de pesticidas sobre a saúde humana e o ambiente e, de 
uma forma mais geral, conseguir uma utilização mais sustentável dos pesticidas, bem como 
uma redução global significativa dos riscos e da utilização de pesticidas”.

Alteração apresentada por Karl-Heinz Florenz, Erna Hennicot-Schoepges e Christa Klaß

Alteração 90
Considerando 15 bis (novo)
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(15 bis) Tendo em vista a aplicação do 
princípio do poluidor-pagador, a Comissão 
deverá analisar as formas apropriadas de 
envolver os fabricantes de produtos 
fitofarmacêuticos e/ou dos seus agentes 
activos no trabalho de gestão e reparação 
dos danos que possam ser causados na 
saúde pública ou no ambiente pela 
utilização destes produtos.

Or. de

Justificação

Tal como noutros domínios da política europeia em matéria de saúde e de ambiente, os 
fabricantes devem ser igualmente responsáveis pelos danos causados por produtos 
fitofarmacêuticos e/ou pelos seus agentes activos. 

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 91
Artigo 1

A presente directiva estabelece um quadro 
para uma utilização mais sustentável dos 
pesticidas através da redução dos riscos da 
utilização de pesticidas para a saúde humana 
e para o ambiente e dos efeitos dessa 
utilização na saúde humana e no ambiente, 
de uma maneira compatível com as 
necessidades de protecção das culturas.

A presente directiva estabelece um quadro 
para a prevenção dos riscos da utilização de 
pesticidas para a saúde humana e para o 
ambiente e dos efeitos dessa utilização na 
saúde humana e no ambiente, no respeito do 
princípio de precaução, e incentiva a
promoção e a adopção de alternativas 
não-químicas de protecção fitossanitária. 

Or. en

Justificação

No que respeita à saúde humana, os impactos negativos têm de ser totalmente evitados e não 
apenas reduzidos. A única solução efectiva para eliminar os impactos negativos dos 
pesticidas na saúde humana, nos animais, na fauna e na flora selvagens e no ambiente em 
geral consiste em adoptar uma atitude preventiva, com a aplicação generalizada de métodos 
não-químicos verdadeiramente sustentáveis. Isto estaria mais de acordo com os objectivos da 
protecção fitossanitária sustentável. O princípio de precaução deve estar subjacente a todos 
os aspectos da política em matéria de pesticidas.
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Alteração apresentada por Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken e 
Hiltrud Breyer

Alteração 92
Artigo 1

A presente directiva estabelece um quadro 
para uma utilização mais sustentável dos 
pesticidas através da redução dos riscos da 
utilização de pesticidas para a saúde humana 
e para o ambiente e dos efeitos dessa 
utilização na saúde humana e no ambiente, 
de uma maneira compatível com as 
necessidades de protecção das culturas.

A presente directiva estabelece um quadro 
para uma utilização mais sustentável dos 
pesticidas através da redução da utilização e 
dos riscos da utilização de pesticidas para a 
saúde humana e para o ambiente e dos 
efeitos dessa utilização na saúde humana e 
no ambiente, no respeito do princípio de 
precaução, e promove a adopção de 
alternativas não-químicas de protecção
fitossanitária. 

Or. en

Justificação

O objectivo é assegurar coerência com a Estratégia Temática para uma Utilização 
Sustentável dos Pesticidas e com a proposta de regulamento relativo à colocação dos 
produtos fitofarmacêuticos no mercado. Na medida em que estejam disponíveis no mercado, 
a um preço económico, alternativas não-químicas, estas devem ser utilizadas em substituição 
dos pesticidas.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 93
Artigo 1

A presente directiva estabelece um quadro 
para uma utilização mais sustentável dos 
pesticidas através da redução dos riscos da 
utilização de pesticidas para a saúde humana 
e para o ambiente e dos efeitos dessa 
utilização na saúde humana e no ambiente, 
de uma maneira compatível com as 
necessidades de protecção das culturas.

A presente directiva estabelece um quadro 
para uma utilização mais sustentável dos 
pesticidas através da redução da utilização 
dos pesticidas e da redução dos riscos da 
utilização de pesticidas para a saúde humana 
e para o ambiente e dos efeitos dessa 
utilização na saúde humana e no ambiente 
com base no princípio de precaução.

Or. fr
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Justificação

No contexto da protecção das culturas, o respeito do princípio de precaução permite 
assegurar que a protecção da saúde e do ambiente seja uma prioridade. Isto significa que o 
princípio de precaução, além de ser o princípio orientador da avaliação e da autorização dos 
pesticidas, seria também o princípio subjacente a uma estratégia para reduzir a utilização de 
pesticidas, dadas as suas propriedades potencialmente perigosas. 

Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 94
Artigo 1

A presente directiva estabelece um quadro 
para uma utilização mais sustentável dos 
pesticidas através da redução dos riscos da 
utilização de pesticidas para a saúde humana 
e para o ambiente e dos efeitos dessa 
utilização na saúde humana e no ambiente, 
de uma maneira compatível com as 
necessidades de protecção das culturas.

A presente directiva estabelece um quadro 
para uma utilização mais sustentável dos 
pesticidas através da redução da utilização e 
dos riscos da utilização de pesticidas para a 
saúde humana e para o ambiente e dos 
efeitos dessa utilização na saúde humana e 
no ambiente pela aplicação do princípio do 
"Não, a não ser que", que significa que 
não serão utilizados pesticidas na gestão de 
culturas ou noutras aplicações de gestão 
das pragas, a não ser que se conclua que 
não existem métodos, práticas ou sistemas 
alternativos disponíveis para prevenir 
danos desproporcionados em resultado de 
pragas.

Or. en

Justificação

Os sistemas não-químicos de controlo de pragas devem ter preferência sobre os pesticidas. 
Este é também o espírito subjacente aos sistemas de gestão integrada das pragas.

Alteração apresentada por Irena Belohorská

Alteração 95
Artigo 2, n.º 1

1. A presente directiva aplica-se aos 
pesticidas sob a forma de produtos 

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

(a) produtos fitofarmacêuticos, definidos no 
Regulamento (CE) n.º [...] relativo à 
colocação dos produtos fitofarmacêuticos no 
mercado,

(b) produtos biocidas, definidos na
Directiva 98/8/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 16 de Fevereiro de 1998, 
relativa à colocação de produtos biocidas 
no mercado1 pertencentes aos tipos de 
produtos 14-19 definidos no seu Anexo V.
1  JO L 123, 24.4.1998, p. 1. Directiva na versão que 
lhe é dada pela Directiva 2006/140/CE (JO L 414, 
de 30.12.2006, p. 78).

Or. en

Justificação

Os produtos disponíveis para combater as pragas são muito semelhantes aos produtos 
fitofarmacêuticos (PFF). Podem conter as mesmas substâncias activas que os PFF e, por 
vezes, ter formulações idênticas (por exemplo, os raticidas podem estar na alçada de ambas 
as legislações, dependendo de serem aplicados como PFF ou de serem utilizados para 
proteger a higiene e a saúde pública). Também os métodos de aplicação podem ser muito 
semelhantes. Por exemplo, alguns insecticidas utilizados para a protecção da saúde pública 
nos termos da directiva relativa aos biocidas são aplicados por pulverização aérea, 
exactamente como alguns PFF. Alguns produtos para combate às pragas são utilizados em 
interiores (por exemplo, repelentes), podendo provocar exposição directa das pessoas.

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 96
Artigo 2, n.º 1

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

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

Or. fr
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Justificação

As medidas devem aplicar-se às utilizações agrícolas e não agrícolas.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 97
Artigo 2, n.º 2

2. A presente directiva aplica-se sem 
prejuízo de actos legislativos comunitários 
conexos.

2. A presente directiva aplica-se sem 
prejuízo de actos legislativos comunitários 
conexos e de medidas fiscais nacionais 
destinadas a promover a utilização 
sustentável de pesticidas.

Or. nl

Justificação

Se os Estados-Membros assim o desejarem, devem continuar a poder promover uma 
utilização mais sustentável de pesticidas por meio de instrumentos fiscais.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 98
Artigo 2, n.º 2 bis (novo)

1 bis. Os Estados-Membros podem 
conceder subsídios ou adoptar 
medidas fiscais para promover a 
utilização de produtos mais 
sustentáveis para a protecção das 
culturas. Podem fazê-lo, 
nomeadamente, introduzindo um 
imposto sobre todos os produtos 
pesticidas à excepção dos produtos 
não-químicos.

Or. nl

Justificação

Se os Estados-Membros assim o desejarem, devem continuar a poder promover uma 



PE 388.389v01-00 54/202 AM\662795PT.doc

PT

utilização mais sustentável de pesticidas por meio de instrumentos fiscais.

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 99
Artigo 2, n.º 2 bis (novo)

2 bis. As disposições da presente 
directiva não podem impedir os 
Estados-Membros de aplicar o 
princípio de precaução, restringindo 
ou proibindo os pesticidas.

Or. da

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 100
Artigo 3, alínea b)

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

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

Utilizadores são igualmente os campos de 
golfe, campos de ténis e outros centros de 
lazer, os municípios, através dos seus 
parques, e serviços públicos como parques 
de estacionamento, estradas, 
infra-estruturas ferroviárias, etc.
(Esta alteração aplica-se ao conjunto do 
texto legislativo, pelo que exige 
ajustamentos técnicos em todo o texto.)

Or. de

Justificação

O texto inglês utiliza a expressão “professional user”, incorrectamente traduzido para
português como “utilizador profissional”. A directiva não deve aplicar-se exclusivamente aos 
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agricultores, mas abranger igualmente todos os outros utilizadores de produtos 
fitofarmacêuticos.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 101
Artigo 3, alínea d)

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

d) “Conselheiro”, uma pessoa singular ou 
colectiva que tenha o nível de educação e 
formação estipulado pelos 
Estados-Membros para ser autorizada a 
dar conselhos sobre a utilização de 
pesticidas, no contexto das utilizações 
autorizadas no país no qual o produto 
fitofarmacêutico é produzido e do limite 
máximo de resíduos autorizado pela 
Comunidade;

Or. el

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 102
Artigo 3, alínea e)

e) “Equipamento de aplicação de 
pesticidas”, qualquer aparelho 
especialmente concebido para a aplicação 
de pesticidas ou de produtos com pesticidas;

e) “Equipamento de aplicação de 
pesticidas”, qualquer aparelho utilizado na
aplicação de pesticidas ou de produtos com 
pesticidas;

Or. nl

Justificação

Os aparelhos podem não ser especificamente concebidos para fins de protecção das culturas, 
mas ser utilizados para esse fim. Por conseguinte, a redacção deve ser alterada.
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Alteração apresentada por Irena Belohorská

Alteração 103
Artigo 3, alínea g)

g) “Pulverização aérea”, a aplicação de 
pesticidas por avião ou helicóptero;

g) “Pulverização aérea”, a aplicação de 
pesticidas por meios aéreos;

Or. en

Justificação

A actual definição de “pulverização aérea” não cobre todas as possibilidades de aplicação 
de pesticidas a partir do ar. Os pesticidas podem ser aplicados por meios aéreos diferentes 
de aviões ou helicópteros.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 104
Artigo 3, alínea h)

h) “Gestão integrada das pragas”, o 
definido no Regulamento (CE) n.º [...];;

Suprimido

Or. pl

Justificação

W nowym projekcie dotyczącym  wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) jest  definicja „zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”. Jest  to staranne 
rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie włączenie 
odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują środki 
ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego.

Definicja „zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”  stanowi jedynie kalkę definicji norm 
ISO serii 9 000 (normy dotyczące jakości) i ISO 14 000 (normy dotyczące zarządzania 
środowiskiem). W powyższej definicji jednak nie występują elementy normatywne, takie jak: 
cel, metody, procedury, techniki postępowania, które są szczegółowo omówione w normach 
ISO. Dopóki nie powstanie analogiczny akt normatywny ze wszystkimi takimi elementami 
opisanymi jak wyżej nie ma sensu wprowadzać tak skonstruowanej definicji.
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Z powodów logicznych w  żadnej definicji nie można zastosować powtórzenia:  zintegrowanie 
zarządzanie szkodnikami” oznacza zintegrowane zarządzanie szkodnikami zgodnie.

Alteração apresentada por Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Erna Hennicot-Schoepges

Alteração 105
Artigo 3, alínea i bis) (nova)

i bis) “métodos não-químicos de protecção 
das plantas e de controlo e gestão das 
pragas e das culturas”, a utilização de 
técnicas de controlo e gestão das pragas 
que não tenham propriedades químicas. Os 
métodos não-químicos de protecção das 
plantas e de gestão das pragas e das 
culturas incluem a rotação, o controlo 
físico e mecânico e a gestão dos predadores 
naturais. 

Or. en

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Jill Evans

Alteração 106
Artigo 3, alínea i bis) (nova)

i bis) “métodos não-químicos de protecção 
das plantas e de controlo e gestão das 
pragas e das culturas”, a utilização de 
técnicas de controlo e gestão das pragas 
que não se baseia em propriedades 
químicas. Os métodos não-químicos de 
protecção das plantas e de gestão das 
pragas e das culturas incluem a rotação, o 
controlo físico e mecânico e a gestão dos 
predadores naturais.

Or. en

Justificação

A única solução autêntica para eliminar impactos negativos dos pesticidas na saúde humana, 
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nos animais, na vida selvagem e no ambiente em geral consiste em adoptar uma atitude 
preventiva, com a aplicação generalizada de métodos não-químicos verdadeiramente 
sustentáveis e com prioridade aos métodos não-químicos de protecção das plantas e de 
gestão das pragas e das culturas. Isto estaria mais de acordo com os objectivos da protecção
fitossanitária sustentável, uma vez que o recurso a produtos químicos complexos destinados a 
matar plantas, insectos ou outras formas de vida não pode ser classificado como sustentável.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 107
Artigo 3, alínea i bis) (nova)

i bis) “frequência de aplicação”, indicador 
de utilização que exprime o número médio 
de vezes que um terreno agrícola pode ser 
objecto de um tratamento com a dose 
prescrita, número calculado com base nas 
quantidades totais vendidas de cada 
pesticida.

Or. fr

Justificação

La fréquence de traitement ou la fréquence de l'application (FA) est calculée en divisant le 
volume vendu pour chaque produit particulier ou substance active par le dosage recommandé 
par hectare pour un usage particulier. 
Les résultats de ces calculs pour chaque pesticide et récolte sont divisés par le nombre total 
d’hectares en culture.

∑








=
singredientactiveall year

croptypescrop

edientsactiveingrindividual

AGRA
SD

SA

FA / ,

SA est la quantité vendue de produit formulé individuel ou de substances actives par an. 
SD est la dose standard définie pour chaque produit formulé individuel ou les substances 
actives pour chaque récolte/type de récolte (dose recommandée par l’Etat Membre ou si 
absent, dose recommandée par le fabricant). 
AGRA est la surface totale des terres arables.
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Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer e Roberto Musacchio

Alteração 108
Artigo 3, alíneas i bis) e i ter) (novas)

i bis) “redução da utilização”: redução das 
aplicações de pesticida, não estando 
necessariamente dependente do volume;
i ter) “índice de frequência dos 
tratamentos”: baseia-se numa dose 
normalizada fixa de substância activa 
necessária por hectare para um tratamento 
contra a praga em questão. Por 
conseguinte, não depende necessariamente 
do volume e pode ser utilizado para avaliar 
a redução da utilização.

Or. en

Justificação

This amendment brings the Directive in line with the objective of use reduction and clarifies 
that use reduction is not linked to a decrease in the volume of pesticides but rather to the 
decrease in the number or rate of applications to the levels necessary to crop protection. 
Regardless of whether the amount of active substance needed for one treatment  is 1 kg/ha or 
a few grams/ha (for very potent substances), a "treatment frequency index" of e.g. 2.0 would 
mean that the area with arable crops on average had been sprayed 2 times with the 
recommended dose. Treatment frequency index is a reliable use indicator already in use in 
some Member States, including Denmark.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 109
Artigo 4, título

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

Planos de acção nacionais para a prevenção 
dos riscos para a saúde e para o ambiente e 
dos perigos associados aos pesticidas e da 
dependência em relação aos pesticidas e 
para a promoção e incentivo da adopção de 
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alternativas não-químicas

Or. en

Justificação

Em relação à saúde humana, os riscos devem ser totalmente evitados, e não apenas 
reduzidos. Deve ser claro para os Estados-Membros que os objectivos dos planos de acção 
nacionais são prevenir os riscos para a saúde e para o ambiente inerentes à utilização de 
pesticidas.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 110
Artigo 4, título

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

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

Or. nl

Justificação

É importante minimizar os aspectos negativos da utilização de pesticidas.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer e Roberto Musacchio

Alteração 111
Artigo 4, título e n.º - 1 (novo)

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

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

-1. No prazo de um ano, os 
Estados-Membros aprovarão um relatório 
de base com o objectivo de identificar as 
tendências nacionais da utilização de 
pesticidas e os riscos, áreas e culturas 
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prioritários a integrar no plano de acção 
nacional.

Or. en

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 112
Artigo 4, n.º 1

1. Os Estados-Membros adoptarão planos de 
acção nacionais que visem metas, medidas e 
calendários para a redução dos riscos e 
perigos associados aos pesticidas e da 
dependência em relação aos pesticidas.

1. Os Estados-Membros adoptarão, após 
consulta às associações de agricultores, 
organizações ambientalistas, indústria e 
outras partes interessadas, planos de acção 
nacionais que visem metas, medidas e 
calendários para a redução dos riscos e 
perigos associados aos pesticidas e da 
dependência em relação aos pesticidas.

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

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

Or. el

Alteração apresentada por Dan Jørgensen

Alteração 113
Artigo 4, n.º 1, parágrafo 1

1. Os Estados-Membros adoptarão planos de 
acção nacionais que visem metas, medidas e 
calendários para a redução dos riscos e 
perigos associados aos pesticidas e da 
dependência em relação aos pesticidas.

1. Os Estados-Membros adoptarão planos de 
acção nacionais que visem metas, 
indicadores e calendários para a redução da 
utilização e dos riscos e perigos associados 
aos pesticidas e da dependência em relação 
aos pesticidas, a partir do ano de 
referência. Ao fixarem as suas metas 
nacionais, os Estados-Membros terão em 
conta a meta da UE de reduzir em 50% a 
utilização, num prazo de 10 anos a contar 
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do ano de referência, bem como as metas 
de redução nacionais já estabelecidas. 

Or. en

Justificação

Na UE, a utilização excessiva de pesticidas é muito significativa, pelo que também o é o 
potencial de poupança em termos económicos e ambientais. No entanto, dados os esforços 
variáveis dos diferentes Estados-Membros para reduzir a utilização de pesticidas, não é 
possível impor uma meta uniforme de redução a todos os Estados-Membros. Estes devem, 
portanto, fixar metas de redução individuais que tenham em conta e assegurem a realização 
da meta geral da UE de 50% de redução. 

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 114
Artigo 4, n.º 1, parágrafo 1

1. Os Estados-Membros adoptarão planos de 
acção nacionais que visem metas, medidas e 
calendários para a redução dos riscos e 
perigos associados aos pesticidas e da 
dependência em relação aos pesticidas.

1. Os Estados-Membros, após consulta às 
organizações de agricultores e de 
viticultores, às organizações de protecção 
do ambiente, ao sector industrial e aos 
outros sectores interessados, adoptarão 
planos de acção nacionais que visem metas, 
medidas e calendários para a redução dos 
riscos e perigos associados aos pesticidas e 
da dependência em relação aos pesticidas.

Or. fr

Justificação

Para os planos de acção nacionais serem eficazes e realistas, é indispensável que sejam 
elaborados em colaboração com as partes interessadas.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 115
Artigo 4, n.º 1, parágrafo 1 bis (novo)

Os planos de acção nacionais devem incluir 
a gestão integrada das pragas, como refere 
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o artigo 13.º, sendo dada prioridade a 
medidas não-químicas de protecção das 
culturas.

Or. nl

Justificação

Deve ser incentivada a protecção integrada das culturas.

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 116
Artigo 4, n.º 1

1. Os Estados-Membros adoptarão planos de 
acção nacionais que visem metas, medidas e 
calendários para a redução dos riscos e 
perigos associados aos pesticidas e da 
dependência em relação aos pesticidas.

1. No ano subsequente à entrada em vigor 
da presente directiva, os Estados-Membros 
apresentarão um relatório que indique as 
tendências e os problemas específicos da 
utilização de pesticidas, identificando os 
indicadores e os objectivos de redução dos 
riscos e da utilização de pesticidas.
No prazo de dois anos, os Estados-Membros 
adoptarão planos de acção nacionais para 
atingir o objectivo quantitativo obrigatório 
de redução de 25% da frequência de 
aplicação de pesticidas ao nível europeu 
nos cinco anos subsequentes ao ano de 
referência, tendo em conta os objectivos de 
redução já estabelecidos, e de redução de 
50% da frequência de aplicação de 
pesticidas ao nível europeu nos dez anos 
subsequentes ao ano de referência, tendo 
em conta os objectivos de redução já 
estabelecidos.

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

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

O valor anual que servirá de referência 
para o cálculo da redução da utilização de 
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pesticidas deve corresponder à utilização 
média nos três últimos anos anteriores à 
entrada em vigor da presente directiva.

Or. fr

Justificação

Os objectivos de redução quantitativa constituem elementos essenciais de qualquer programa 
de redução de riscos. Os planos de acção nacionais dos Estados-Membros devem conter 
objectivos claros de redução da utilização dos pesticidas programados no tempo. Deve ser 
estabelecido um objectivo de redução de 25% do índice de frequência de tratamento (IFT) em 
5 anos e de 50% em 10 anos. O IFT é um indicador da carga ambiental e exprime o número 
de vezes que um terreno agrícola pode ser tratado com uma dose normalizada.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer e Roberto Musacchio

Alteração 117
Artigo 4, n.º 1

1. Os Estados-Membros adoptarão planos de 
acção nacionais que visem metas, medidas e 
calendários para a redução dos riscos e 
perigos associados aos pesticidas e da 
dependência em relação aos pesticidas.

1. Os Estados-Membros adoptarão e 
implementarão sem demora planos de acção 
nacionais que visem metas, indicadores e 
calendários para a redução da utilização e
dos riscos e perigos associados aos 
pesticidas e da dependência em relação aos 
pesticidas, a partir de um ano de referência.

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

Ao elaborarem e reverem os seus planos de 
acção nacionais, os Estados-Membros terão 
devidamente em conta as incidências sociais,
económicas, ambientais e sanitárias das 
medidas previstas. Os requisitos mínimos 
para os planos de acção nacionais são 
enunciados no documento de orientação do 
anexo II ter.

Or. en

Justificação

Esta alteração clarifica a necessidade de indicadores e metas claros nos planos de acção 
nacionais.
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Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 118
Artigo 4, n.º 1

1. Os Estados-Membros adoptarão planos de 
acção nacionais que visem metas, medidas e 
calendários para a redução dos riscos e 
perigos associados aos pesticidas e da 
dependência em relação aos pesticidas. 

1. Os Estados-Membros adoptarão planos de 
acção nacionais que visem metas, medidas e 
calendários para a redução dos riscos, com o 
objectivo de eliminar os riscos e perigos
para a saúde e para o ambiente associados 
aos pesticidas, bem como a dependência em 
relação aos pesticidas, e promoverão uma 
ampla adopção de alternativas 
não-químicas de protecção fitossanitária. 

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

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

Or. en

Justificação

A única solução efectiva para eliminar os impactos negativos dos pesticidas na saúde 
humana e animal e no ambiente consiste em adoptar uma atitude preventiva, com a aplicação 
generalizada de métodos verdadeiramente sustentáveis de protecção fitossanitária e de 
gestão das pragas e das culturas, sem recurso a produtos químicos.  

Alteração apresentada por Margrete Auken, Hiltrud Breyer e Roberto Musacchio

Alteração 119
Artigo 4, n.º 1

1. Os Estados-Membros adoptarão planos de 
acção nacionais que visem metas, medidas e 
calendários para a redução dos riscos e 
perigos associados aos pesticidas e da 
dependência em relação aos pesticidas.

1. Os Estados-Membros adoptarão planos de 
acção nacionais que visem metas e 
indicadores de redução dos riscos e da 
utilização de pesticidas nos 5 e nos 10 anos 
subsequentes ao ano de referência. A meta 
da UE será fixada numa redução de 25% 
da frequência das aplicações nos 5 anos 
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subsequentes ao ano de referência e de 
50% de redução no prazo de 10 anos. Os 
Estados-Membros estabelecerão as suas 
metas nacionais tendo em conta a meta da 
UE e as metas nacionais de redução já 
estabelecidas.

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

Ao elaborarem e reverem os seus planos de 
acção nacionais, os Estados-Membros terão 
devidamente em conta as incidências 
sanitárias, sociais, económicas, ambientais 
das medidas previstas. Os requisitos 
mínimos para os planos de acção nacionais 
são enunciados no anexo II ter.

Or. en

Justificação

Esta alteração introduz prazos claros para a elaboração dos planos de acção nacionais. 
Além disso, as metas quantitativas de redução são uma componente importante de qualquer 
programa de redução dos riscos e da utilização.

Alteração apresentada por Irena Belohorská e Anne Laperrouze; Erna Hennicot-Schoepges, 
Ambroise Guellec e Françoise Grossetête

Alteração 120
Artigo 4, n.º 1

1. Os Estados-Membros adoptarão planos de 
acção nacionais que visem metas, medidas e 
calendários para a redução dos riscos e 
perigos associados aos pesticidas e da 
dependência em relação aos pesticidas.

1. Os Estados-Membros adoptarão e 
implementarão sem demora planos de acção 
nacionais que visem metas, medidas e 
calendários para a redução dos riscos e 
perigos associados aos pesticidas e da 
dependência em relação aos pesticidas. Os 
planos de acção nacionais incluirão, no 
mínimo:
a) para outros que não os pesticidas 
biológicos e substâncias de baixo risco 
definidos no Regulamento (...), metas 
quantitativas de redução da utilização 
medidas como um índice de frequência dos 
tratamentos. O índice de frequência dos 
tratamentos será adaptado às condições 
específicas de cada Estado-Membro. O 
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índice de frequência dos tratamentos 
deverá ser comunicado imediatamente à 
Comissão, para aprovação. No caso de 
substâncias activas que suscitem grande 
preocupação (definidas no artigo 57.º do 
REACH), a meta de redução deve ser, no 
mínimo, de 50% em relação ao índice de 
frequência dos tratamentos calculado para 
o ano de 2005 até ao fim de 2013, a menos 
que o Estado-Membro possa provar que já 
atingiu uma meta idêntica ou mais elevada 
com base noutro ano de referência dentro 
do período 1995-2004;

b) para formulações de pesticidas 
classificados como tóxicos ou muito tóxicos 
nos termos da Directiva 1999/45/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 
de Maio de 1999, relativa à aproximação 
das disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas dos Estados-Membros 
respeitantes à classificação, embalagem e 
rotulagem das preparações perigosas1, 
metas quantitativas de redução, medida 
pelos volumes de vendas. Esta meta será, 
no mínimo, de 50% de redução, calculada 
com 2005 como ano de referência e até ao 
final de 2013, a menos que o 
Estado-Membro possa provar que já 
atingiu uma meta idêntica ou mais elevada 
com base noutro ano de referência dentro 
do período 1995-2004;

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

Ao elaborarem e reverem os seus planos de 
acção nacionais, os Estados-Membros terão 
devidamente em conta as incidências 
sanitárias, sociais, económicas, ambientais 
das medidas previstas.
1 JO L 200, 30.7.1999, p. 1. Directiva alterada pela 
última vez pelo Regulamento (CE) n.º 1907/2006 
(JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

Or. en
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Justificação

Para pesticidas biológicos e substâncias de baixo risco, não são necessárias restrições. Para 
substâncias activas que suscitem grande preocupação (por exemplo, mutagénicas, 
cancerígenas) a meta de redução deverá ser, no mínimo, de 50% de redução do índice de 
frequência dos tratamentos, calculada com base no ano de 2005 como referência e até ao 
final de 2013. Para os restantes pesticidas, será utilizado o índice de frequência dos 
tratamentos (adaptado às condições específicas de cada Estado-Membro). No caso das 
formulações de pesticidas classificadas como tóxicas ou muito tóxicas, a meta quantitativa de 
redução da utilização, medida pelo volume de vendas, será de, pelo menos, 50%.   

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 121
Artigo 4, n.º 1

1. Os Estados-Membros adoptarão planos de 
acção nacionais que visem metas, medidas e 
calendários para a redução dos riscos e 
perigos associados aos pesticidas e da 
dependência em relação aos pesticidas.

1. Os Estados-Membros adoptarão planos de 
acção nacionais que visem metas, medidas e 
calendários para a redução dos riscos e 
perigos associados aos pesticidas e da 
dependência em relação aos pesticidas e 
realizarão as acções previstas nos artigos 
5.º a 16.º da presente directiva.

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

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

Or. fr

Justificação

Esta alteração permite estabelecer a ligação entre os planos de acção nacionais e as 
disposições previstas na directiva-quadro e prevê o estudo do impacto na saúde pública.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 122
Artigo 4, n.º 1

1. Os Estados-Membros adoptarão planos de 
acção nacionais que visem metas, medidas e 

O mais tardar um ano após a entrada em 
vigor da presente directiva, os 
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calendários para a redução dos riscos e 
perigos associados aos pesticidas e da
dependência em relação aos pesticidas.

Estados-Membros adoptarão planos de acção 
nacionais que visem metas, medidas e 
calendários para minimizar os riscos e 
perigos associados aos pesticidas e a
dependência em relação aos pesticidas e 
incentivarão a utilização de métodos 
não-químicos de protecção das culturas. As 
metas quantitativas devem estar de acordo 
com as disposições do n.º 1 do artigo 4.º e 
com o artigo 16.º da Directiva 2000/60/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
23 de Outubro de 2000, que estabelece um 
quadro de acção comunitária no domínio 
da política da água1. 

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

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

JO L 327 de 22.12.2000, p. 1.

Or. nl

Justificação

É importante minimizar os aspectos indesejáveis da utilização de pesticidas. Além disso, é 
importante basear parcialmente os planos de acção nacionais nos objectivos estabelecidos na 
Directiva-Quadro relativa à água.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer e Roberto Musacchio

Alteração 123
Artigo 4, n.º 1 bis (novo)

1 bis. O ano de referência será a média de 
utilização e de riscos dos últimos três anos, 
“de Janeiro a Dezembro”, anteriores à 
entrada em vigor da directiva.

Or. en
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Justificação

Esta alteração clarifica a necessidade de indicadores e metas claros nos planos de acção 
nacionais.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská e Roberto 
Musacchio

Alteração 124
Artigo 4, n.º 1 bis (novo)

1 bis. Paralelamente a uma meta geral de 
redução da utilização medida pelo índice de 
frequência dos tratamentos, os planos de 
acção nacionais incluirão, pelo menos, 
metas específicas de redução da utilização 
das seguintes substâncias:
a) para substâncias activas que suscitem 
grande preocupação (definidas no artigo 
54.º do REACH), a meta de redução será, 
no mínimo, de 50% em relação ao índice de 
frequência dos tratamentos, calculada para 
o ano de 2005 e até ao final de 2013, a 
menos que o Estado-Membro possa provar 
que já atingiu uma meta idêntica ou mais 
elevada com base noutro ano de referência 
dentro do período 1995-2004;

b) para formulações de pesticidas 
classificados como tóxicos ou muito tóxicos 
nos termos da Directiva 1995/45/CE, a 
meta quantitativa de redução da utilização 
medida em volumes de venda. Esta meta 
será, no mínimo, de 50%, calculada para o 
ano de 2005 e até ao final de 2013, a menos 
que o Estado-Membro possa provar que já 
atingiu uma meta idêntica ou mais elevada 
com base noutro ano de referência dentro 
do período 1995-2004; 

Or. en
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Justificação

Esta alteração clarifica a necessidade de indicadores e metas claros nos planos de acção 
nacionais.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 125
Artigo 4, n.º 1 bis (novo)

1 bis. A elaboração e a aplicação dos 
planos de acção nacionais devem ser 
elegíveis para financiamento comunitário.

Or. el

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 126
Artigo 4, n.º 1 ter (novo)

1 ter. A Comissão elaborará um relatório 
bienal no qual apresenta os resultados da 
aplicação dos planos de acção nacionais, 
dando especial atenção à redução de riscos 
em todos os Estados-Membros.

Or. el

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 127
Artigo 4, n.º 2, parágrafo 1

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

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

Or. en

Justificação

Os planos de acção nacionais devem ser públicos e a sua aplicação deve ser transparente.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 128
Artigo 4, n.º 2

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

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

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

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

Or. en

Justificação

Considerando os riscos e impactos negativos para a saúde da utilização de pesticidas e o 
reconhecimento pela Comissão de que há lacunas no actual enquadramento jurídico e de que 
a actual fase de utilização não foi suficientemente tida em conta, os Estados-Membros devem 
comunicar os planos de acção nacionais adoptados à Comissão e aos outros 
Estados-Membros com uma periodicidade inferior a 3 anos. Os planos de acção nacionais 
devem ser revistos pelo menos de 2 em 2 anos, para se verificar a evolução ou eventuais 
alterações. 

Alteração apresentada por Kathy Sinnott + Margrete Auken e Hiltrud Breyer

Alteração 129
Artigo 4, n.º 2

2. Os Estados-Membros comunicarão os 
seus planos de acção nacionais à Comissão e 
aos outros Estados-Membros no prazo de 

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

dois anos, a contar da data de entrada em 
vigor da presente directiva.

Nos dois anos subsequentes à entrada em 
vigor da presente directiva, os 
Estados-Membros estudarão as 
possibilidades de minimizar a utilização de 
pesticidas em todas as suas principais 
culturas, definindo métodos e práticas de 
gestão integrada das pragas para cada 
cultura específica.

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

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

Or. en

Justificação

Uma revisão regular dos planos de acção nacionais e a aplicação da gestão integrada das 
pragas em culturas específicas são elementos fundamentais para a redução da utilização e 
dos riscos dos pesticidas.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 130
Artigo 4, n.º 2

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

2. Os Estados-Membros estudarão as 
possibilidades de minimizar a utilização de 
pesticidas em todas as culturas existentes 
nas explorações agrícolas, a fim de 
aplicarem os correspondentes métodos e 
práticas específicos de gestão integrada das 
pragas, no prazo de dois anos, a contar da 
data de entrada em vigor da presente 
directiva.

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

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

Or. fr
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Justificação

Uma revisão regular dos planos de acção nacionais e o estabelecimento das regras da gestão 
integrada das pragas são elementos fundamentais para uma redução efectiva da utilização de 
pesticidas e dos riscos inerentes a esta utilização.

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 131
Artigo 4, n.º 2, parágrafo 2 bis (novo)

A Comissão criará um portal na Internet 
destinado a informar o público sobre os 
planos de acção nacionais, as eventuais 
alterações destes e os principais resultados 
da sua aplicação.

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa favorecer a informação do público e a transparência.

Alteração apresentada por Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Erna Hennicot-Schoepges + Caroline Lucas + 

Frédérique Ries

Alteração 132
Artigo 4, n.º 3

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

3. A Comissão porá as informações 
comunicadas em conformidade com o n.º 2 à 
disposição dos países terceiros e do público.

Or. en

Justificação

O público deve estar plenamente envolvido na elaboração, desenvolvimento, aplicação, 
acompanhamento e alteração dos planos de acção nacionais, de acordo com o espírito da 
Directiva 2003/35/CE relativa à participação do público. (Caroline Lucas)

O público tem o “direito de saber” relativamente a assuntos que digam respeito à sua saúde 
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e ao ambiente. A informação sobre os planos de acção nacionais deve estar disponível na 
Internet, no sítio da Comissão Europeia. (Frédérique Ries)

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 133
Artigo 4, n.º 3 bis (novo)

3 bis. Os Estados-Membros colocarão à 
disposição do público, através de um sítio 
Internet, as informações comunicadas nos 
termos do n.º 2.

Or. fr

Justificação

Por razões de clareza e de transparência, o público deve ter acesso a este tipo de 
informações, a fim de poder participar na elaboração, na reapreciação e no controlo dos 
planos de acção nacionais.

Alteração apresentada por Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer e Roberto Musacchio

Alteração 134
Artigo 4, n.º 4

4. As disposições relativas à participação do 
público estabelecidas no artigo 2.º da 
Directiva 2003/35/CE aplicam-se à 
elaboração e alteração dos planos de acção 
nacionais.

4. As disposições relativas à participação do 
público estabelecidas no artigo 2.º da 
Directiva 2003/35/CE aplicam-se à 
elaboração do relatório de informação 
nacional, bem como à elaboração e 
alteração dos planos de acção nacionais. 
Todas as partes interessadas relevantes e o 
público em geral serão consultados sobre 
todos os aspectos do relatório de 
informação nacional e dos planos de acção 
nacionais, incluindo a sua elaboração, 
desenvolvimento, aplicação, 
funcionamento, acompanhamento e 
alteração. Deve ser assegurada uma 
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representação equilibrada das partes 
interessadas, incluindo as que são 
negativamente afectadas pela utilização de 
pesticidas. 

Or. en

Justificação

O objectivo é assegurar a participação do público na elaboração do relatório de informação 
nacional e dos planos de acção nacionais, de acordo com a Directiva 2003/35/CE relativa à 
participação do público.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 135
Artigo 4, n.º 4

4. As disposições relativas à participação do 
público estabelecidas no artigo 2.º da 
Directiva 2003/35/CE aplicam-se à 
elaboração e alteração dos planos de acção 
nacionais.

4. As disposições relativas à participação do 
público estabelecidas no artigo 2.º da 
Directiva 2003/35/CE aplicam-se à 
elaboração e alteração dos planos de acção 
nacionais. Todas as partes interessadas 
relevantes e o público em geral serão 
consultados sobre todos os aspectos do 
relatório de informação nacional e dos 
planos de acção nacionais, incluindo a sua 
elaboração, desenvolvimento, aplicação, 
funcionamento, acompanhamento e 
alteração. Deve ser assegurada uma 
representação equilibrada das partes 
interessadas, incluindo as que são 
negativamente afectadas pela utilização de 
pesticidas, por exemplo, uma representação 
da população rural e dos interesses das 
comunidades. 

Or. en

Justificação

Deve ficar claro para os Estados-Membros que é exigida a participação do público na 
elaboração, aplicação e alteração dos planos de acção nacionais, de acordo com o espírito 
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da Directiva 2003/35/CE relativa à participação do público. Todas as partes interessadas 
relevantes devem estar envolvidas em todos os aspectos dos planos de acção nacionais. 
Devem estar incluídos representantes da população rural, dos agricultores (biológicos e 
convencionais), dos fabricantes de pesticidas e de grupos ambientalistas e de consumidores.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 136
Artigo 4, n.º 4

4. As disposições relativas à participação do 
público estabelecidas no artigo 2.º da 
Directiva 2003/35/CE aplicam-se à 
elaboração e alteração dos planos de acção 
nacionais.

4. As disposições relativas à participação do 
público estabelecidas no artigo 2.º da 
Directiva 2003/35/CE aplicam-se à 
preparação do relatório de base nacional e
à elaboração e alteração dos planos de acção 
nacionais. As autoridades competentes 
devem promover um processo de consulta 
pública que inclua representação das 
associações de defesa dos consumidores e 
do ambiente.

Or. fr

Justificação

A participação do público deve ser a mais ampla possível. O público deve, portanto, incluir 
quer os produtores, quer os utilizadores de pesticidas, assim como associações de defesa dos 
consumidores e do ambiente.

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 137
Artigo 4, n.º 4, parágrafo 1 bis (novo)

As organizações de agricultores e de 
viticultores, as associações de defesa do 
ambiente, o sector industrial e os demais
sectores interessados devem participar de 
forma adequada e eficaz na preparação e 
alteração dos referidos planos.
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Or. fr

Justificação

Para que os planos de acção nacionais sejam eficazes e realistas, é indispensável que sejam 
elaborados em colaboração com as partes interessadas.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 138
Artigo 4, n.º 4 bis (novo)

4 bis. Os Estados-Membros deverão criar 
um mecanismo de financiamento para a 
aplicação dos planos de acção nacionais, 
alimentado por um sistema de taxas ou 
impostos sobre os pesticidas.

Or. fr

Justificação

Os sistemas de impostos e de taxas revelaram-se um meio eficaz de reduzir a utilização de 
pesticidas em vários países europeus, pelo que devem ser introduzidos de forma global em 
toda a UE. Devem permitir financiar as medidas de redução dos riscos e da utilização de 
pesticidas no quadro dos planos de acção nacionais e assegurar mecanismos eficazes de 
acompanhamento, de controlo e de informação dos resultados destes planos. Os 
Estados-Membros deverão poder escolher o sistema de financiamento mais adequado às suas 
necessidades.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer e Roberto Musacchio

Alteração 139
Artigo 4, n.º 4 bis (novo)

4 bis. Os Estados-Membros deverão
intensificar os seus esforços para controlar 
e prevenir a utilização ilícita de produtos 
fitofarmacêuticos, em colaboração com as 
partes interessadas.
Os Estados-Membros informarão 
regularmente sobre os controlos da 
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utilização ilícita existentes.

Or. en

Justificação

Uma condição fundamental para a utilização sustentável de produtos fitofarmacêuticos é a 
aplicação e imposição plenas dos requisitos legais existentes. Por conseguinte, as 
autoridades nacionais devem aplicar mais estritamente a legislação e utilizar efectivamente 
os mecanismos de acompanhamento e de controlo de cumprimento existentes.

Alteração apresentada por Margrete Auken e Hiltrud Breyer

Alteração 140
Artigo 4 bis (novo)

4.º bis. Os Estados-Membros assegurarão o 
financiamento adequado da aplicação dos 
seus planos de acção nacionais, que poderá 
ser alimentado por um imposto ou taxa 
sobre os pesticidas.

Or. en

Justificação

A aplicação de um imposto ou taxa revelou-se um meio eficaz de financiamento das medidas 
de redução da utilização de pesticidas em muitos países europeus e deve ser introduzida em 
todos os países como instrumento de financiamento das medidas previstas nos planos de 
acção nacionais, incluindo um sistema eficaz de informação, acompanhamento divulgação 
(em linha). Os Estados-Membros devem poder escolher entre diferentes sistemas de 
taxas/impostos e optar pelo mais adequado às suas necessidades.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 141
Artigo 5, n.º 1, parágrafo 1

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

1. Os Estados-Membros garantirão que todos 
os utilizadores profissionais, distribuidores e 
conselheiros tenham acesso a formação 
adequada em todos os Estados-Membros e 
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adequada. que sejam estabelecidos os requisitos 
mínimos obrigatórios em toda a 
Comunidade.

Or. pl

Justificação

A introdução de requisitos mínimos elevará o nível da formação e contribuirá para fomentar 
o intercâmbio de experiências entre os utilizadores nos vários Estados-Membros.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 142
Artigo 5, n.º 1, parágrafo 1

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

1. Os Estados-Membros garantirão que todos 
os utilizadores profissionais, distribuidores e 
conselheiros tenham acesso a formação 
adequada, incluindo actualizações 
regulares sobre novas informações 
disponíveis.

Or. en

Justificação

Em muitos casos, a poluição do ambiente e dos produtos agrícolas por pesticidas deve-se à 
falta de conhecimentos adequados. Os utilizadores profissionais, os distribuidores e os 
técnicos devem ter toda a informação actualizada disponível.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 143
Artigo 5, n.º 1, parágrafo 1

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

1. Os Estados-Membros garantirão que todos 
os utilizadores profissionais, distribuidores e 
conselheiros tenham acesso a formação 
adequada correspondente ao seu nível e ao 
seu papel específico na gestão integrada 
das pragas.
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Or. el

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 144
Artigo 5, n.º 1, parágrafo 1 bis (novo)

No contexto de uma exploração agrícola ou 
vitícola do tipo de uma micro-empresa, os 
Estados-Membros assegurarão que uma 
pessoa que trabalhe como utilizadora 
profissional na acepção da alínea b) do 
artigo 3.º tenha acesso a esta formação.

Or. fr

Justificação

No contexto de uma micro-empresa, é inútil que todos os empregados e o responsável da 
exploração estejam obrigados a participar numa formação. É suficiente a participação de 
uma pessoa da exploração.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer e Erna Hennicot-Schoepges

Alteração 145
Artigo 5, n.º 1 bis (novo)

1 bis. Os Estados-Membros assegurarão 
que os utilizadores profissionais, 
distribuidores e técnicos estejam cientes dos 
riscos dos produtos fitofarmacêuticos 
ilícitos (contrafeitos) e que tenham 
formação adequada para identificar esses 
produtos.

Or. en

Justificação

A contrafacção e o tráfico ilícito de produtos fitofarmacêuticos na Europa constituem um 
problema significativo. É importante sensibilizar os utilizadores profissionais e os 
distribuidores para este problema.
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Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 146
Artigo 5, n.º 2

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

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

O sistema define as condições de concessão 
e de retirada do certificado. O prazo de 
validade do certificado não pode exceder 
cinco anos.

Or. fr

Justificação

Esta alteração decorre da necessidade de haver um prazo coerente com o da aplicação dos 
planos de acção nacionais. Permite estabelecer as condições de concessão e de retirada do 
certificado, cuja validade será limitada a 5 anos.

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 147
Artigo 5, n.º 2, parágrafo 1 bis (novo)

O certificado concedido ao participante na 
formação, quando este for um utilizador 
profissional de uma exploração agrícola ou 
vitícola do tipo de uma micro-empresa, é 
válido para essa exploração, 
nomeadamente no que se refere às 
disposições do n.º 2 do artigo 6.º. 

Or. fr
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Justificação

Cet amendement résulte des modifications de l’article 5, paragraphe 1, et prend en compte 
les obligations de l’article 6, paragraphe 2, rendant obligatoire la présentation d’un certificat 
pour l’achat de produits phytosanitaire.
Afin de prendre en compte la réalité de l’économie et du fonctionnement des 
micro-entreprises agricoles et viticoles, il est nécessaire que le certificat délivré à l’issue de 
la formation à la personne de l’exploitation ayant assisté à cette formation, puisse être utilisé 
par toute autre personne travaillant au sein de l’exploitation pour l’achat de produits qui ne 
sont pas autorisés pour un usage non professionnel. 
Cela correspond de plus aux définitions de l’article 3b, stipulant que l’utilisateur 
professionnel est « toute personne physique ou morale ». 

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 148
Artigo 5, n.º 3

3. A Comissão pode alterar o anexo I, em 
conformidade com o n.° 3 do artigo 18.°, de 
modo a adaptá-lo ao progresso técnico e 
científico.

Suprimido

Or. de

Justificação

Alteração que decorre da supressão dos n.ºs 2 e 3 do artigo 18.º.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 149
Artigo 5, n.º 3

3. A Comissão pode alterar o anexo I, em 
conformidade com o n.° 3 do artigo 18.°, de 
modo a adaptá-lo ao progresso técnico e 
científico.

3. A Comissão pode alterar o anexo I, em 
conformidade com o n.° 3 do artigo 18.°, de 
modo a adaptá-lo ao progresso técnico e 
científico. Consequentemente, e na medida 
em que as autoridades nacionais 
competentes o considerem necessário, os 
titulares dos certificados referidos no n.º 2 
deverão actualizar a sua formação.

Or. el
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Alteração apresentada por Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer e Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Alteração 150
Artigo 6, n.º 1

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

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

Or. en

Justificação

Pesticides users should be aware of the health risks of their use. Therefore information must 
be provided at the point of sale, and not only in relation to those pesticides classified as toxic 
or very toxic, as all pesticides are deliberately designed to be toxic and so can pose hazards 
for human health. Therefore, anyone who purchases pesticides, as well as those who use 
them, whether professional or non-professional, must be made aware of the risks and 
potential adverse health impacts of pesticide use.  (Chris Davies and others)

Those who buy pesticides are not always aware of the health risks of their use. Therefore 
information must be provided at the point of sale, and not only in relation to those pesticides 
classified as toxic or very toxic, as all pesticides are deliberately designed to be toxic and can 
pose hazards for human health. Therefore, anyone who purchases or uses pesticides, whether 
professional or non-professional, must be made aware of the risks and potential adverse 
health impacts of pesticide use. (Caroline Lucas)

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 151
Artigo 6, n.º 1
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1. Os Estados-Membros garantirão que os 
distribuidores que venderem pesticidas 
classificados de tóxicos ou muito tóxicos 
em conformidade com a 
Directiva 1999/45/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho terão nos seus 
efectivos pelo menos uma pessoa com o 
certificado referido no n.º 2 do artigo 5.º, a 
qual terá de estar presente e disponível no 
local de venda para prestar informações aos 
clientes sobre a utilização de pesticidas.

1. Os Estados-Membros garantirão que os 
distribuidores que venderem pesticidas terão 
nos seus efectivos pelo menos uma pessoa 
com o certificado referido no n.º 2 do 
artigo 5.º, a qual terá de estar presente e 
disponível no local de venda para prestar 
informações aos clientes sobre a utilização
de pesticidas.

Or. fr

Justificação

É necessário alargar o âmbito de aplicação do certificado a todos os vendedores de 
produtos, e não apenas aos de produtos tóxicos ou muito tóxicos.

Alteração apresentada por Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Irena Belohorská, 
Margrete Auken e Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Anders 

Wijkman + Caroline Lucas + Irena Belohorská 

Alteração 152
Artigo 6, n.º 3, parágrafo 1

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

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

Or. en

Justificação

Os utilizadores de pesticidas, profissionais ou não, devem ser devidamente informados dos 
riscos e dos potenciais impactos negativos da utilização de pesticidas na saúde e no ambiente 
(Davies e outros + Hennicot-Schoepges e outros).
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Os utilizadores de pesticidas, profissionais ou não, devem ser devidamente informados dos 
riscos e dos potenciais impactos negativos da utilização de pesticidas na saúde e no ambiente 
(Lucas + Belohorska).

Alteração apresentada por Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Irena Belohorská, 
Margrete Auken e Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Anders 

Wijkman 

Alteração 153
Artigo 6, n.º 3, parágrafo 2

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

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

Or. en

Justificação

Considerando que é importante que qualquer utilizador de pesticidas esteja devidamente 
informado, o prazo de quatro anos a partir da data referida no n.º 1 do artigo 20.º é  um 
período inadequado para a aplicação das medidas referidas nos números 1 e 2, pelo que deve 
ser fixado em dois anos.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 154
Artigo 6, n.º 3, parágrafo 2

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

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

Or. en

Justificação

Considerando que é importante que qualquer utilizador de pesticidas esteja devidamente 
informado, o prazo de 4 anos a partir da data referida no n.º 1 do artigo 20.º é  um período 
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inadequado para a aplicação das medidas referidas nos números 1 e 2, pelo que deve ser 
fixado em um ano. 

Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Erna Hennicot-Schoepges

Alteração 155
Artigo 6, n.º 3 bis (novo)

3 bis. Os Estados-Membros assegurarão 
que as medidas existentes de inspecção e 
controlo de cumprimento sejam aplicadas 
de forma a garantir que não sejam postos à 
venda produtos fitofarmacêuticos ilícitos 
(contrafeitos).

Or. en

Justificação

Uma melhor aplicação da legislação existente é fundamental para enfrentar o problema da 
contrafacção e tráfico ilícito de produtos fitofarmacêuticos.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 156
Artigo 7

Programas de sensibilização Programas de informação
Os Estados-Membros promoverão e 
facilitarão programas de sensibilização e a 
disponibilização de informações sobre os 
pesticidas, destinados ao grande público, 
nomeadamente no que respeita aos efeitos 
desses produtos na saúde e no ambiente e a 
alternativas não-químicas.

Os Estados-Membros promoverão e 
facilitarão programas de informação e a 
disponibilização de informações sobre as 
vantagens e os inconvenientes da utilização 
de produtos fitofarmacêuticos, destinados 
ao grande público.

Or. de

Justificação

A utilização de produtos fitofarmacêuticos é fundamental para a produção de alimentos 
destinados ao consumo humano e animal seguros e de elevada qualidade. Os produtos 
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fitofarmacêuticos também são utilizados na agricultura biológica. Os programas de 
informação devem realçar as vantagens e inconvenientes da utilização de produtos 
fitofarmacêuticos e as possíveis alternativas. 

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 157
Artigo 7

Programas de sensibilização Inspecções ao equipamento de aplicação
Os Estados-Membros promoverão e 
facilitarão programas de sensibilização e a 
disponibilização de informações sobre os 
pesticidas, destinados ao grande público, 
nomeadamente no que respeita aos efeitos 
desses produtos na saúde e no ambiente e a 
alternativas não-químicas.

As inspecções ao equipamento de aplicação 
de pesticidas devem cobrir todos os aspectos 
importantes, a fim de garantir um elevado 
nível de segurança e de protecção da saúde 
humana e do ambiente e a melhor 
aplicação possível.

Or. de

Justificação

As inspecções ao equipamento e métodos de aplicação têm de garantir a sua segurança e 
incluir informação sobre o impacto na saúde e no ambiente dos pesticidas ou alternativas 
não-químicas.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 158
Artigo 7

Os Estados-Membros promoverão e 
facilitarão programas de sensibilização e a 
disponibilização de informações sobre os 
pesticidas, destinados ao grande público, 
nomeadamente no que respeita aos efeitos 
desses produtos na saúde e no ambiente e a
alternativas não-químicas.

Os Estados-Membros promoverão e 
facilitarão programas de sensibilização e a 
disponibilização de informações sobre os 
pesticidas, destinados ao grande público, 
nomeadamente no que respeita às 
incidências (efeitos negativos) desses 
produtos na saúde humana e no ambiente e 
a alternativas não-químicas.

Or. pl
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Justificação

A utilização de pesticidas pode ter efeitos colaterais indesejados na saúde humana 
(especialmente das crianças, das grávidas e dos fetos) e no ambiente (solo, ar, água). É, pois, 
especialmente importante chamar a atenção do público em geral para esta informação.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 159
Artigo 7

Os Estados-Membros promoverão e 
facilitarão programas de sensibilização e a 
disponibilização de informações sobre os
pesticidas, destinados ao grande público, 
nomeadamente no que respeita aos efeitos 
desses produtos na saúde e no ambiente e a 
alternativas não-químicas.

Os Estados-Membros promoverão e 
facilitarão programas de sensibilização e a 
disponibilização de informações destinados 
ao grande público sobre a utilização de 
produtos fitofarmacêuticos e biocidas, os
efeitos desses produtos na saúde e no 
ambiente e alternativas não-químicas, assim 
como informação sobre os resíduos de 
pesticidas nos produtos agrícolas.

Or. en

Justificação

A utilização de pesticidas tem vários efeitos negativos, pelo que deve ser dada ao público 
toda a informação possível a este respeito.

Alteração apresentada por Karl-Heinz Florenz

Alteração 160
Artigo 7

Os Estados-Membros promoverão e 
facilitarão programas de sensibilização e a 
disponibilização de informações sobre os 
pesticidas, destinados ao grande público,
nomeadamente no que respeita aos efeitos 
desses produtos na saúde e no ambiente e a 
alternativas não-químicas.

Os Estados-Membros promoverão e 
facilitarão programas de informação e a 
disponibilização de informações, destinados 
ao grande público, sobre as vantagens e os 
riscos, bem como os efeitos decorrentes da 
utilização de produtos fitofarmacêuticos. 
Além disso, deverá ser dada informação 
relativa ao papel dos produtos 
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fitofarmacêuticos na agricultura e na 
produção alimentar, à utilização 
responsável dos produtos fitofarmacêuticos 
e a alternativas não-químicas.

Or. de

Justificação

A alteração destina-se a assegurar que os programas de informação e de sensibilização 
pública propostos não abordem unicamente os riscos associados à utilização de produtos 
fitofarmacêuticos, que são, actualmente, os principais visados pelas críticas do público. O 
objectivo, como resulta da alteração, deverá ser dar informação objectiva sobre a 
necessidade de utilizar produtos fitofarmacêuticos e as formas de tornar sustentável esta 
utilização, bem como sobre a sua importância para a moderna produção alimentar. 

Alteração apresentada por Caroline Lucas + Glenis Willmott e Dan Jørgensen

Alteração 161
Artigo 7

Os Estados-Membros promoverão e 
facilitarão programas de sensibilização e a 
disponibilização de informações sobre os 
pesticidas, destinados ao grande público, 
nomeadamente no que respeita aos efeitos 
desses produtos na saúde e no ambiente e a 
alternativas não-químicas.

Os Estados-Membros promoverão e 
facilitarão programas de sensibilização e a 
disponibilização de informações sobre os 
pesticidas, destinados ao grande público, 
nomeadamente no que respeita aos riscos e 
efeitos adversos de curto e longo prazo
desses produtos na saúde e no ambiente e a 
alternativas não-químicas.

Or. en

Justificação

O público deve ser informado sobre os riscos e efeitos adversos a curto e a longo prazo da 
utilização de pesticidas na saúde e no ambiente e sobre as alternativas não-químicas 
disponíveis. Isto permitirá que as pessoas tomem decisões informadas e conscientes para a 
protecção da sua saúde e do ambiente.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij e Esther De Lange

Alteração 162
Artigo 7
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Os Estados-Membros promoverão e 
facilitarão programas de sensibilização e a 
disponibilização de informações sobre os 
pesticidas, destinados ao grande público, 
nomeadamente no que respeita aos efeitos 
desses produtos na saúde e no ambiente e a 
alternativas não-químicas.

Os Estados-Membros promoverão e 
facilitarão programas de sensibilização e a 
disponibilização de informações ponderadas 
sobre os pesticidas, destinados ao grande 
público.

Or. nl

Justificação

Os programas de sensibilização devem dar informação tanto sobre os inconvenientes como 
sobre as vantagens da utilização de produtos de protecção das culturas. Tal como está, o 
texto refere de modo excessivamente unilateral os riscos e os perigos. Os produtos de 
protecção das culturas permitem, por exemplo, uma utilização mais eficiente dos terrenos 
agrícolas.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Anders Wijkman

Alteração 163
Artigo 7

Programas de sensibilização Programas de sensibilização, 
acompanhamento e investigação

Os Estados-Membros promoverão e 
facilitarão programas de sensibilização e a 
disponibilização de informações sobre os 
pesticidas, destinados ao grande público, 
nomeadamente no que respeita aos efeitos 
desses produtos na saúde e no ambiente e a 
alternativas não-químicas.

1. Os Estados-Membros promoverão e 
facilitarão programas de sensibilização e a 
disponibilização de informações sobre os 
pesticidas, destinados ao grande público, 
nomeadamente no que respeita aos efeitos 
agudos e crónicos desses produtos na saúde 
e no ambiente, riscos e alternativas 
não-químicas.

2. Os Estados-Membros criarão sistemas 
obrigatórios de recolha de informação 
sobre incidentes de intoxicação aguda e 
crónica por pesticidas, especialmente entre 
utilizadores de pesticidas, trabalhadores, 
residentes ou outros grupos que possam 
estar regularmente expostos a pesticidas.
3. Os Estados-Membros acompanharão e 
recolherão informação regularmente sobre 
espécies indicadoras expostas a pesticidas e 
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sobre os pesticidas no ambiente, 
nomeadamente na água doce e marinha, 
no solo e na atmosfera, e transmitirão 
regularmente esta informação à Comissão.
4. Os Estados-Membros desenvolverão 
programas de investigação a longo prazo 
sobre situações específicas em que tenha 
sido estabelecida uma ligação entre 
pesticidas e impactos na saúde humana e 
no ambiente, incluindo estudos sobre 
grupos de alto risco, biodiversidade e 
efeitos de combinação. 
5. A fim de melhorar a comparabilidade da 
informação, a Comissão, em cooperação 
com os Estados-Membros, desenvolverá, 
nos 3 anos subsequentes à entrada em 
vigor da presente directiva, um documento 
de orientação estratégica para a 
monitorização e vigilância dos impactos da 
utilização de pesticidas na saúde humana e 
no ambiente.

Or. en

Justificação

Os programas de sensibilização não podem esquecer os efeitos crónicos na saúde resultantes 
da utilização de pesticidas. A monitorização e a investigação nos Estados-Membros são 
necessárias para recolher informação e quantificar os impactos dos pesticidas na saúde e no 
ambiente. Já existe na UE um sistema de informação sobre resíduos de pesticidas nos 
alimentos, mas não existe um sistema para monitorizar incidentes de intoxicação e os 
impactos ambientais dos pesticidas.

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 164
Artigo 8, n.º 1, parágrafo 1

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

1. Os Estados-Membros garantirão que o 
equipamento de aplicação de pesticidas e os 
acessórios desse equipamento, utilizados a 
título profissional, sejam inspeccionados 
regularmente, a intervalos que não poderão 
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exceder cinco anos.

Or. fr

Justificação

É necessário estabelecer um intervalo máximo para o controlo dos pulverizadores.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 165
Artigo 8, n.º 1

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

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

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

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

Or. pl

Justificação

A utilização segura dos pesticidas é extremamente importante. As inspecções obrigatórias 
assegurarão a supervisão da aplicação das disposições da presente directiva – em especial, 
no que se refere à segurança. 

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 166
Artigo 8, n.º 1

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

1. Os Estados-Membros adoptarão regimes 
de incentivos com vista a garantir que o 
equipamento de aplicação de pesticidas e os 
acessórios desse equipamento, utilizados a 
título profissional, sejam inspeccionados 
com regularidade.
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Para o efeito, os Estados-Membros porão 
em prática sistemas de certificados que 
permitam verificar o resultado das 
inspecções.

Or. de

Justificação

É provável que os regimes de incentivos persuadam mais facilmente os utilizadores a 
aceitarem inspecções aos equipamentos do que medidas obrigatórias.

Alteração apresentada por Glenis Willmott

Alteração 167
Artigo 8, n.º 1 bis (novo)

1 bis. O presente artigo não se aplica a 
pequenos equipamentos manuais como os 
pulverizadores dorsais e os pulverizadores 
manuais de herbicidas.

Or. en

Justificação

Tendo em conta o número e os tipos de pulverizadores existentes, desde os pulverizadores 
dorsais até aos pulverizadores manuais de herbicidas, e a actual definição de equipamento de 
aplicação de pesticidas, que inclui qualquer equipamento destinado a aplicar pesticidas, os 
custos e os encargos administrativos de inspeccionar um por um todos os pulverizadores 
manuais seriam enormemente desproporcionados em relação aos benefícios para o ambiente.  

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 168
Artigo 8, n.º 1 bis (novo)

1 bis. Os Estados-Membros podem isentar 
da aplicação das disposições do presente 
artigo o material cujo controlo represente, 
em termos administrativos, um encargo 
desproporcionado em relação aos riscos 
associados à sua utilização.
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Or. fr

Justificação

No caso dos pequenos equipamentos, as formalidades de controlo podem ser 
desproporcionadas em relação aos riscos que esses equipamentos possam representar.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 169
Artigo 8, n.º 2

(2) As inspecções verificarão se o 
equipamento de aplicação de pesticidas e os 
acessórios desse equipamento satisfazem os 
requisitos essenciais – sanitários, de 
segurança e ambientais – indicados no 
anexo II.

(2) As inspecções verificarão se o 
equipamento de aplicação de pesticidas e os 
acessórios desse equipamento satisfazem os 
requisitos essenciais – sanitários, de 
segurança e ambientais.

Or. de

Justificação

Alteração decorrente da supressão do anexo II.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 170
Artigo 8, n.º 3

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

Suprimido
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Or. de

Justificação

Mantendo-se o princípio da subsidiariedade, esta disposição específica é desnecessária.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 171
Artigo 8, n.º 3

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

3. No prazo de dois anos, a contar da data 
referida no n.º 1 do artigo 20.º, os 
Estados-Membros garantirão que o 
equipamento de aplicação de pesticidas e os 
acessórios desse equipamento, destinados a 
utilização profissional, foram 
inspeccionados pelo menos uma vez e que 
só estejam a ser utilizados a título 
profissional equipamento de aplicação de 
pesticidas e acessórios desse equipamento 
que tenham sido aprovados numa inspecção. 
Consequentemente, as inspecções 
obrigatórias devem ser efectuadas pelo 
menos uma vez por ano e deve ser 
igualmente considerada a possibilidade de 
inspecções aleatórias.

Or. en

Justificação

A pulverização de pesticidas é uma actividade perigosa, pelo que todo o equipamento de 
aplicação e seus acessórios destinados a utilização profissional devem ser regularmente 
inspeccionados, pois o equipamento pode danificar-se em qualquer momento (mesmo logo 
após ter sido inspeccionado e muito antes da inspecção seguinte). Deve haver inspecções 
obrigatórias pelo menos uma vez por ano, assim como a possibilidade de inspecções 
aleatórias, depois da inspecção inicial, que deve ter lugar no prazo de dois anos a contar da 
data referida no n.º 1 do artigo 20.º.
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Alteração apresentada por Glenis Willmott

Alteração 172
Artigo 8, n.º 3

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

3. No prazo de cinco anos, a contar da data 
referida no n.º 1 do artigo 20.º, os 
Estados-Membros garantirão que o 
equipamento de aplicação de pesticidas e os 
acessórios desse equipamento, destinados a 
utilização profissional, foram 
inspeccionados pelo menos uma vez e que 
só estejam a ser utilizados a título 
profissional equipamento de aplicação de 
pesticidas e acessórios desse equipamento 
que tenham sido aprovados numa inspecção. 
Subsequentemente as inspecções 
obrigatórias devem ser efectuadas a 
intervalos máximos de 5 anos.

Or. en

Justificação

Depois da inspecção inicial, no prazo de 5 anos a contar da data referida no n.º 1 do artigo 
20.º, deve haver novas inspecções de 5 em 5 anos. A proposta da Comissão é omissa a este 
respeito. 

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 173
Artigo 8, n.º 3

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

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

Or. fr

Justificação

Le degré d’exigence de l’annexe II est très élevé et de telles inspections ne pourront avoir lieu 
que sur des bancs d’essai. Aujourd’hui, de telles installations n’existent pas en nombre 
suffisant dans les Etats membres, et ne sont pas homologuées. 
Il convient donc, pour la bonne applicabilité de l’article 8, paragraphe 3, de prévoir d’abord 
la mise en place des installations d’inspection, avant d’imposer l’inspection du matériel. 
De plus, un délai de sept ans pour l’inspection du matériel est raisonnable, dans la mesure où 
le niveau d’exigence étant élevé, le coût d’acquisition d’un équipement adéquat est très lourd 
pour les petites exploitations agricoles et viticoles.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 174
Artigo 8, n.º 4

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

Suprimido

Or. de

Justificação

Supérfluo.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 175
Artigo 8, n.º 5
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5. A Comissão pode alterar o anexo II, em 
conformidade com o n.° 3 do artigo 18.°, de 
modo a adaptá-lo ao progresso técnico.

Suprimido

Or. de

Justificação

Alteração decorrente da supressão do anexo II.

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 176
Artigo 9, n.º 1

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

1. Sem prejuízo dos n.os 2 a 7, os 
Estados-Membros proibirão as pulverizações 
aéreas.

Or. fr

Justificação

La mesure d’interdiction des pulvérisations aériennes a mise  à mal car la Commission 
propose des dérogations sans les encadrer strictement. 

Parmi ces dérogations il est question du fait qu’il ne doit pas y avoir « d’autres solutions 
viables ». La viabilité des alternatives inclut la viabilité économique, ce qui signifie qu’il 
serait possible de demander une dérogation uniquement sur des considérations économiques. 
La pulvérisation aérienne ne devrait pas être possible uniquement parce que c’est la solution 
la moins coûteuse. 

De plus, l’évaluation comparative du risque devrait être entreprise en incluant tous les 
impacts potentiels sur la santé et sur l’environnement, par exemple les effets sur la 
biodiversité, les effets sur la ressource en eau potable.

Afin que le principe de l’interdiction ne puisse être contourné, la seule dérogation possible 
est celle relative à des terrains non accessibles pour les engins de pulvérisation terrestre. 
Toutefois, il convient aussi d'encadrer et de limiter le recours à la pulvérasation aérienne 
dans ce cas de dérogation.
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Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 177
Artigo 9, n.º 1

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

1. Os Estados-Membros autorizarão as 
pulverizações aéreas nos termos dos n.os  2 a 
5.

Or. de

Justificação

Für ein generelles Verbot der Ausbringung von Pestiziden aus der Luft, wie in Artikel 9 
vorgeschlagen, gibt es keine fachliche Begründung. Für bestimmte Sonderkulturen in 
zahlreichen Regionen Europas hat das Sprühen aus der Luft eine lange Tradition, wie z. B. im 
Weinbau in Steillagen. Das landgestützte Ausbringen von Pestiziden ist mit einem 
unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden. Darüber hinaus ermöglicht das Sprühen aus 
der Luft leicht kontrollierbaren und reduzierten Einsatz von Pestiziden und 
Pflanzenschutzmitteln. Nach Untersuchungen in Steillagen von Weinbergen in Deutschland 
ist die Menge der ausgebrachten Pestizide erheblich niedriger als bei individueller 
landgestützter Ausbringung. Durch nationale Regelungen werden bereits heute Abstände zur 
Wohnbebauung, Anmeldepflichten, Genehmigungspflichten, die Sperrung von Straßen und 
witterungsbedingte Vorgaben so angewandt, dass eine erhöhte Gefährdung der Umwelt und 
des Menschen weitgehend ausgeschlossen werden kann. Im Übrigen liegt es in der 
Entscheidung der Mitgliedstaaten anhand des Kriterienkatalogs von Artikel 9 Kulturpflanzen, 
Gebiete und besondere Auflagen zu genehmigen.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 178
Artigo 9, n.º 1

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

1. Os Estados-Membros proibirão todos os 
tipos de pulverizações aéreas.

Or. en

Justificação

Considerando que foi aceite pela Comissão que a pulverização aérea pode causar impactos 
negativos significativos na saúde humana, deverá ser totalmente proibida a pulverização, 
sem quaisquer derrogações.
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Alteração apresentada por Caroline Lucas + Christofer Fjellner

Alteração 179
Artigo 9, n.º 2

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao n.º 1 do artigo 9.º. (Caroline Lucas)

Os Estados-Membros não podem definir antecipadamente todas as culturas e zonas nem os 
requisitos especiais de aplicação segundo os quais a pulverização aérea pode ser autorizada, 
pelo que as derrogações devem ser concedidas nos termos do n.º 4 do artigo 9.º. (Christofer 
Fjellner)

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 180
Artigo 9, n.º 2

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

4. Só podem ser concedidas derrogações 
nas seguintes condições:

(a) A zona que é objecto da pulverização 
aérea, devido à configuração do terreno, 
não é acessível às máquinas que efectuam 
a pulverização terrestre;
(b) Os pesticidas utilizados devem estar 
explicitamente autorizados para 
pulverização aérea;
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(c) Os operadores que efectuarem 
pulverizações aéreas devem ser titulares do 
certificado referido no n.º 2 do artigo 5.º.
A pulverização não pode ter lugar caso se 
verifique uma das condições seguintes:
(a) Chuva,
(b) Vento com velocidade superior a 20 
km/h,
(c) Localização das culturas em terreno 
inacessível a menos de 200 metros de 
habitações ou zonas de actividades 
(económicas, comerciais, de lazer, parques, 
jardins),
(d) Localização das culturas em terreno 
inacessível a menos de 150 metros de uma 
estrada.

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao n.º 1 do artigo 9.º.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 181
Artigo 9, n.º 2

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

(2) Os Estados-Membros definirão as
culturas e zonas que poderão ser sujeitas a 
pulverização aérea, bem como os requisitos 
especiais de aplicação correspondentes, e 
darão conhecimento público disso.

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao n.º 1 do artigo 9.º.
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Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 182
Artigo 9, n.º 3

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao n.º 1 do artigo 9.º.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 183
Artigo 9, n.º 3

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

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

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao n.º 1 do artigo 9.º.

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 184
Artigo 9, n.º 3

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

3. Os Estados-Membros designarão as 
autoridades competentes para o controlo das 
pulverizações aéreas e informarão disso a 
Comissão.

Or. fr
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Justificação

Ver justificação relativa ao n.º 1 do artigo 9.º.

Alteração apresentada por Caroline Lucas + Margrete Auken, Hiltrud Breyer e Roberto 
Musacchio + Kathy Sinnott

Alteração 185
Artigo 9, n.º 4

4. Só podem ser concedidas derrogações 
nas seguintes condições:

Suprimido

(a) Não devem existir alternativas viáveis 
ou deve haver vantagens claras, do ponto 
de vista dos efeitos na saúde e no ambiente, 
que devem ser menores do que os 
resultantes da aplicação dos pesticidas a 
partir do solo;
(b) Os pesticidas utilizados devem estar 
explicitamente autorizados para 
pulverização aérea;
(c) Os operadores que efectuarem 
pulverizações aéreas devem ser titulares do 
certificado referido no n.º 2 do artigo 5.º. 
A autorização deve precisar as medidas 
necessárias para alertar os moradores da 
zona e os passantes e para proteger o 
ambiente nas proximidades da zona 
pulverizada.

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao n.º 1 do artigo 9.º. (Caroline Lucas)

A pulverização aérea deve ser proibida sem derrogações. (Margrete Auken e outros)

Em apoio de uma proibição geral sem derrogações. (Kathy Sinnott)

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann
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Alteração 186
Artigo 9, n.º 4

4. Só podem ser concedidas derrogações 
nas seguintes condições:

4. Um utilizador profissional que pretenda 
aplicar pesticidas por pulverização aérea 
deve apresentar à autoridade competente, 6 
semanas antes do início do período previsto 
para a pulverização aérea, uma notificação 
especificando a zona em causa (localização 
exacta e superfície), o tipo de cultura a 
tratar, o tipo de pesticida a utilizar, o 
agricultor que pretende a pulverização 
aérea, o prestador que efectua a 
pulverização aérea, o tipo e matrícula do 
aparelho/aeronave e respectivo local de 
matrícula e o período de pulverização. 

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

O período de pulverização não pode 
exceder 2 semanas.

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

A notificação deve conter, no mínimo, os 
dados seguintes relativos ao agricultor 
requerente e ao prestador que efectua a 
pulverização aérea: denominação, 
endereço, números de telefone e de telefax, 
endereço electrónico e endereço do sítio na 
Internet do agricultor e do prestador do 
serviço de pulverização aérea, caso 
existam.

(c) Os operadores que efectuarem 
pulverizações aéreas devem ser titulares do 
certificado referido no n.º 2 do artigo 5.º.
A autorização deve precisar as medidas 
necessárias para alertar os moradores da 
zona e os passantes e para proteger o 
ambiente nas proximidades da zona 
pulverizada.

Or. fr
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Justificação

Ver justificação relativa ao n.º 1 do artigo 9.º.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 187
Artigo 9, n.º 4

4. Só podem ser concedidas derrogações nas 
seguintes condições:

4. Só podem ser concedidas autorizações
nas seguintes condições:

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. de

Justificação

Ver justificação relativa ao n.º 1 do artigo 9.º.

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 188
Artigo 9, n.º 4
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4. Só podem ser concedidas derrogações 
nas seguintes condições:

4. A pulverização aérea só pode ser 
autorizada nas seguintes condições:

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

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

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

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

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

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

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

(c bis) Devem ser tomadas todas as medidas 
necessárias  para alertar em tempo útil os 
moradores da zona e os passantes e para 
proteger o ambiente nas proximidades da 
zona pulverizada;

(c ter) A pulverização aérea deve ser 
previamente notificada à autoridade 
competente e, se for caso disso, autorizada 
por esta.

Or. fr

Justificação

A decisão de prever um processo de autorização ou de notificação é deixada à consideração 
dos Estados-Membros. Em todo o caso, a pulverização só é admissível se forem respeitadas 
as disposições do n.º 4. Por outro lado, a proposta da Comissão era desnecessariamente 
burocrática.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 189
Artigo 9, n.º 4, alínea (a)

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

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

Or. pl

Justificação

Clarificação necessária.

Alteração apresentada por Frédérique Ries

Alteração 190
Artigo 9, n.º 4, alíneas (a) – c)

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

(a) Não devem existir alternativas viáveis;

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

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

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

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

(c bis) A zona a pulverizar não pode 
situar-se na proximidade de áreas públicas 
ou residenciais e não pode haver impactos 
na saúde de residentes ou pessoas 
presentes. 

Or. en

Justificação

Em apoio a uma proibição geral da pulverização aérea, com derrogações claramente 
definidas.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 191
Artigo 9, n.º 4, alínea (b)
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(b) Os pesticidas utilizados devem estar 
explicitamente autorizados para pulverização 
aérea;

(b) Os pesticidas utilizados devem estar 
explicitamente autorizados para pulverização 
aérea; substâncias classificadas como muito 
tóxicas (R50) não serão autorizadas para 
pulverização aérea.

Or. en

Justificação

As substâncias para pulverização aérea devem ser autorizadas com precaução especial. A 
poluição do ambiente aquático por escorrências deve ser minimizada, pelo que determinadas 
substâncias perigosas não devem ser utilizadas para pulverização aérea.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Anders Wijkman

Alteração 192
Artigo 9, n.º 4, alíneas (c bis) e (c ter) (novas)

(c bis) A aeronave deve estar equipada com 
a melhor tecnologia disponível para reduzir 
a dispersão da pulverização (por exemplo, 
aspersores de baixa difusão); 
(c ter) Os benefícios socioeconómicos e 
ambientais superam os potenciais efeitos 
na saúde de residentes e pessoas presentes. 

Or. en

Justificação

Em apoio a uma proibição geral, com derrogações claramente definidas.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Chris Davies e Irena Belohorská

Alteração 193
Artigo 9, n.º 4, alínea (c bis) (nova)

(c bis) Não pode haver impactos na saúde 
dos residentes e pessoas presentes;
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Or. en

Justificação

Não serão possíveis derrogações se a saúde de residentes e pessoas presentes for 
negativamente afectada.

Alteração apresentada por Caroline Lucas +  Margrete Auken, Hiltrud Breyer e Roberto 
Musacchio + Kathy Sinnott

Alteração 194
Artigo 9, n.º 5

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao nº 4 do artigo 9.º.

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 195
Artigo 9, n.º 5

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

5. A autoridade competente tomará uma 
decisão quanto à notificação de 
pulverização aérea e comunicá-la-á 
prontamente ao notificante.

A decisão relativa à pulverização aérea será 
seguidamente publicada no sítio Internet 
da autoridade competente, do seu 
ministério ou administração de tutela, do 
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Ministério da Agricultura, do Ministério do 
Ambiente ou da Ecologia e das 
administrações territorial e municipal em 
causa. 
A decisão será afixada de forma visível e 
facilmente identificável nas instalações da 
administração pública e nas lojas 
comerciais das localidades próximas da 
pulverização aérea.
No perímetro de um quilómetro em torno 
dos terrenos objecto de pulverização aérea, 
serão colocados painéis indicando o 
período de pulverização aérea e os terrenos 
ou zonas em causa. 
As pessoas que habitem no perímetro 
referido no n.º 4 serão atempadamente 
informadas da pulverização aérea através 
da distribuição de um documento contendo 
as informações referidas no n.º 4 e 
indicando as condições referidas no n.º 2. 

Or. fr

Justificação

Ver justificação relativa ao n.º 1 do artigo 9.º.

Alteração apresentada por Irena Belohorská

Alteração 196
Artigo 9, n.º 5

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

5. Os utilizadores profissionais que 
pretenderem aplicar pesticidas por 
pulverização aérea solicitá-lo-ão à 
autoridade competente e apresentarão 
conjuntamente elementos comprovativos da 
observância das condições referidas no n.º 4. 
A notificação conterá informação relativa 
ao período de pulverização aérea, às 
quantidades e ao tipo de pesticidas 
aplicados.
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Or. en

Justificação

O público deve ser devidamente informado do período de pulverização, das quantidades e do 
tipo de pesticidas aplicados, para poder proteger-se do risco de exposição. 

Alteração apresentada por Caroline Lucas + Werner Langen + Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer e Roberto Musacchio + Kathy Sinnott

Alteração 197
Artigo 9, n.º 6

6. As autoridades competentes conservarão 
registos das derrogações concedidas.

Suprimido

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao nº 4 do artigo 9.º.

Alteração apresentada por Frédérique Ries + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Anders 
Wijkman

Alteração 198
Artigo 9, n.º 6

6. As autoridades competentes conservarão 
registos das derrogações concedidas.

6. As autoridades competentes conservarão 
registos das derrogações concedidas e 
disponibilizá-las-ão ao público.

Or. en

Justificação

O público deve ter acesso à informação e as autoridades competentes devem disponibilizá-la. 
(Frédérique Ries)

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann
Alteração 199
Artigo 9, n.º 6
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6. As autoridades competentes conservarão 
registos das derrogações concedidas.

6. O utilizador profissional informará a 
autoridade competente da realização da 
pulverização aérea com a antecedência 
mínima de 3 dias.

Or. fr

Justificação

Ver justificação relativa ao n.º 1 do artigo 9.º.

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 200
Artigo 9, n.º 6 bis (novo)

6 bis. As autoridades competentes 
conservarão registos das derrogações 
concedidas, durante cinco anos após a data 
da notificação da pulverização aérea.

Or. fr

Justificação

Ver justificação relativa ao n.º 1 do artigo 9.º.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Chris Davies, Margrete Auken e Hiltrud Breyer

Alteração 201
Artigo 9 bis (novo)

Artigo 9º bis
Pulverização terrestre

Antes da utilização do produto, os 
agricultores informarão todos os vizinhos 
que possam estar expostos à dispersão e 
que tenham pedido para ser informados por 
meio de um sistema centralizado de 
informação ou de sinalização.

Or. en
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Justificação

O artigo anterior relativo à pulverização aérea contém disposições sobre o aviso aos 
residentes e outras pessoas presentes. Devem ser estabelecidas disposições semelhantes no 
caso de pulverização terrestre. A numeração será, portanto, alterada. 

Alteração apresentada por Karl-Heinz Florenz

Alteração 202
Artigo 10

Artigo 10.º Suprimido
Medidas específicas de protecção do 
ambiente aquático
1. Os Estados-Membros garantirão que, 
quando forem utilizados pesticidas na 
vizinhança de massas de água, sejam 
preferidos:
a) Produtos que não sejam perigosos para o 
ambiente aquático;
b) As técnicas de aplicação mais eficientes, 
incluindo a utilização de equipamento de 
aplicação que produza pouca dispersão do 
produto pulverizado.
2. Os Estados-Membros garantirão que, 
nos campos situados junto a cursos de 
água, sejam estabelecidas zonas de 
protecção adequadas, nas quais não 
possam ser aplicados ou armazenados 
pesticidas, nomeadamente para proteger as
zonas de captação de água para consumo 
público estabelecidas em conformidade 
com o n.º 3 do artigo 7.º da 
Directiva 2000/60/CE.
As dimensões das zonas de protecção serão 
definidas em função dos riscos de poluição 
e das características agrícolas da área em 
causa.
3. Os Estados-Membros garantirão a 
adopção de medidas apropriadas de 
limitação da dispersão aérea dos pesticidas, 
pelo menos em relação às culturas 
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verticais, nomeadamente pomares, vinhas e 
campos de lúpulo, contíguas a cursos de 
água.
4. Os Estados-Membros garantirão que a 
aplicação de pesticidas em estradas, linhas 
de caminho de ferro, superfícies muito 
permeáveis ou outras infra-estruturas 
próximas de águas de superfície ou de 
águas subterrâneas, ou ao longo dessas 
mesmas estradas, vias férreas, superfícies 
ou infra-estruturas, ou ainda em 
superfícies impermeáveis onde seja elevado 
o risco de escorrência para águas de 
superfície ou sistemas de esgotos, seja 
reduzida o mais possível ou, se tal for 
conveniente, seja abandonada. 

Or. de

Justificação

Artikel 10 ist zu streichen, da es sich hierbei um zulassungsrelevante Fragen handelt, die im 
Rahmen der nationalen Pflanzenschutzmittelzulassung bereits mittelspezifisch festgelegt 
werden. Eine wie in Artikel 10 vorgesehene pauschale Forderung nach Festlegung von 
Pufferbereichen etc. wird den speziellen Anforderungen der verschiedenen Wirkstoffe bzw. 
Pflanzenschutzmittel nicht gerecht.
Bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln müssen die im Rahmen der nationalen 
Pflanzenschutzmittelzulassung festgelegten Anwendungsbestimmungen des spezifischen 
Mittels eingehalten werden. In diesen zulassungsrelevanten Bestimmungen wird unter 
anderem der Abstand zu Gewässern bereits geregelt, so dass die Festlegung in dieser 
Richtlinie zu einer Doppelregulierung führen würde. Ebenso beinhalten die 
Anwendungsbestimmungen die Pflicht zur Verwendung abdriftmindernder Techniken oder 
ähnliches. Somit sind weiterführende Auflagen entbehrlich. Neben diesen spezifischen 
Anwendungsbestimmungen zusätzliche Auflagen zu erteilen, wäre fachlich nicht geboten und 
würde der speziellen Situation vor Ort nicht gerecht werden. Weiterhin wird die 
Pflanzenschutzmittelanwendung in Trinkwasserschutzgebieten bereits durch nationale 
Trinkwasserschutzgebietsverordnungen auf Grundlage der EU-Trinkwasserverordnung 
geregelt und muss an dieser Stelle nicht noch einmal aufgeführt werden. Ebenso werden in 
Zukunft auch die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme nach der 
Wasserrahmenrichtlinie und der Grundwasserrichtlinie diese Regelungsbereiche aufgreifen.

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 203
Artigo 10, n.º 1, proémio
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1. Os Estados-Membros garantirão que, 
quando forem utilizados pesticidas na 
vizinhança de massas de água, sejam 
preferidos:

1. No prazo de dois anos após a entrada em 
vigor da presente directiva, os
Estados-Membros garantirão que, quando 
forem utilizados pesticidas na vizinhança de 
massas de água, sejam preferidos:

Or. fr

Justificação

La proposition de directive préconise la mise en place de bandes tampons qui doivent être 
déterminées « en fonction des risques de pollution et des caractéristiques agricoles des zones 
à protéger ». Dans un but de renforcement de la protection du milieu aquatique, il y a lieu 
d’aller plus loin et d’obliger les Etats Membres à mettre en place des zones tampons de 10 
mètres minimum dans les champs longeant les cours d’eau, dans les 2 ans de l’entrée en 
vigueur de la directive. Une zone tampon de 10 mètres autours des cours d’eau a déjà été 
mise en place dans certains Etats membres, comme au Danemark par exemple. 

De plus, lorsqu’il n’est pas possible de supprimer l’utilisation des pesticides, il y a lieu au 
minimum de réduire sévèrement leur application  sur ou le long des routes et des voies 
ferrées, sur les surfaces très perméables ou d’autres infrastructures proches d’eaux 
souterraines ou superficielles, ou sur des surfaces imperméables où le risque de ruissellement 
dans les eaux de surfaces ou dans les égouts est élevée. Ces restrictions sont nécessaires en 
plus de l’application des règles de la lutte intégrée contre les nuisibles qui impliquent déjà 
une réduction « autant que possible » de l’utilisation des pesticides. Les règles de l’IPM 
devraient donc déjà constituer la base minimum de toute action contre les nuisibles et être 
complétées par des mesures encore plus restrictives. 

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 204
Artigo 10, n.º 1, proémio

1. Os Estados-Membros garantirão que, 
quando forem utilizados pesticidas na 
vizinhança de massas de água, sejam 
preferidos:

1. Os Estados-Membros garantirão que, 
quando forem utilizados pesticidas na 
vizinhança de massas de água, em especial 
as de água potável, sejam preferidos:

Or. pl

Justificação

Os recursos em água potável são de importância fundamental para a sociedade. As massas 
de água potável devem ter, portanto, protecção especial.
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Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 205
Artigo 10, n.º 1, proémio

1. Os Estados-Membros garantirão que, 
quando forem utilizados pesticidas na 
vizinhança de massas de água, sejam 
preferidos:

1. Os Estados-Membros garantirão que, 
quando forem utilizados pesticidas na 
vizinhança de massas de água, em especial 
as que se destinam ao consumo humano, 
sejam preferidos:

Or. nl

Justificação

As massas de água que se destinam ao consumo humano requerem protecção suplementar.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen e Glenis Willmott + Werner Langen

Alteração 206
Artigo 10, n.º 1, proémio e alínea (a)

Os Estados-Membros garantirão que, 
quando forem utilizados pesticidas na 
vizinhança de massas de água, sejam 
preferidos:

1. Os Estados-Membros garantirão que, 
quando forem utilizados pesticidas na 
vizinhança de massas de água, 
nomeadamente de água destinada ao 
consumo humano, sejam preferidos:

(a) Produtos que não sejam perigosos para o
ambiente aquático;

(a) Produtos que não apresentem um risco 
elevado de disseminação no ambiente 
aquático;

Or. en

Justificação

As massas de água utilizadas na captação de água destinada ao consumo público devem ser 
especialmente protegidas, de modo a assegurar a consecução dos objectivos enunciados no 
artigo 7.º da Directiva-Quadro relativa à água no que se refere à protecção dos aquíferos 
utilizados para captação de água destinada ao consumo público. (Dan Jørgensen e outros)

As massas de água destinada ao consumo humano devem ser alvo de protecção especial, 
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respeitando as disposições do artigo 7.º da Directiva-Quadro relativa à água. (Werner 
Langen)

Alteração apresentada por Frieda Brepoels

Alteração 207
Artigo 10, n.º 1, alínea (a)

(a) Produtos que não sejam perigosos para 
o ambiente aquático;

(a) Produtos que impliquem menos riscos 
para a água;

Or. nl

Justificação

De kaderrichtlijn water, de richtlijn biociden, de nieuwe richtlijn prioritaire stoffen in het 
oppervlakte water, de regelgeving inzake drinkwater en nog enkele andere richtlijnen vormen 
reeds een behoorlijk kader inzake de bescherming van het "aquatische milieu". Het lijkt dan 
ook aangewezen dat er eerst in detail onderzocht wordt of het bestaande kader niet reeds 
voldoende bescherming biedt en dat er in deze richtlijn een link gelegd wordt met de 
bestaande wetgevende instrumenten zodat er enkel nieuwe, bijkomende maatregelen 
opgenomen worden.  
Daarenboven zou de term "gevaarlijk" te verregaand zijn omdat "gevaarlijke producten" 
volgens het Gemeenschapsrecht sowiezo niet in de nabijheid van water mogen gebruikt 
worden.

Alteração apresentada por Irena Belohorská

Alteração 208
Artigo 10, n.º 1, alínea (a)

(a) Produtos que não sejam perigosos para o 
ambiente aquático; 

(a) Produtos não classificados como
perigosos para o ambiente aquático nos 
termos da Directiva 1999/45/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 
de Maio de 1999, relativa à aproximação 
das disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas dos Estados-Membros 
respeitantes à classificação, embalagem e 
rotulagem das preparações perigosas.

Or. en
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Justificação

Em benefício da clareza, é necessário definir com precisão quais as substâncias que são 
classificadas como não perigosas para o ambiente aquático.

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 209
Artigo 10, n.º 2, parágrafo 1

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

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

Or. fr

Justificação

Ver justificação relativa ao n.º 1 do artigo 10.º.

Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 210
Artigo 10, n.º 2, parágrafo 1

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

2. Os Estados-Membros garantirão que, nos 
campos situados junto a cursos de água, 
sejam estabelecidas zonas de protecção com 
um mínimo de 15 metros de largura, nas 
quais não possam ser aplicados ou 
armazenados pesticidas, nomeadamente para 
proteger as zonas de captação de água para 
consumo público estabelecidas em 
conformidade com o n.º 3 do artigo 7.º da 
Directiva 2000/60/CE.
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Or. en

Justificação

As zonas de protecção devem ter uma largura mínima de 15 metros na qual deve ser proibida 
a utilização de pesticidas. Estes deverão ser proibidos em zonas permeáveis, onde são 
maiores os riscos de escorrências e de lixiviação.  

Alteração apresentada por Ambroise Guellec

Alteração 211
Artigo 10, n.º 2, parágrafo 1

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

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

Or. fr

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 212
Artigo 10, n.º 2, parágrafo 1

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

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

Justificação

A água limpa é essencial nas zonas residenciais, pelo que estas devem ser igualmente 
mencionadas no texto.

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 213
Artigo 10, n.º 2

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

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

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

Or. fr

Justificação

Esta alteração reforça a articulação entre a presente directiva e a Directiva-Quadro relativa 
à água.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 214
Artigo 10, n.º 2

2. Os Estados-Membros garantirão que, nos 
campos situados junto a cursos de água, 

2. No prazo de um ano após a entrada em 
vigor da presente directiva, os
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sejam estabelecidas zonas de protecção 
adequadas, nas quais não possam ser 
aplicados ou armazenados pesticidas, 
nomeadamente para proteger as zonas de 
captação de água para consumo público 
estabelecidas em conformidade com o n.º 3 
do artigo 7.º da Directiva 2000/60/CE. 

Estados-Membros garantirão que, nos 
campos situados junto ou próximo de cursos 
de água, sejam estabelecidas zonas de 
protecção obrigatórias de pelo menos 100 
metros de largura, nas quais não possam ser 
aplicados ou armazenados pesticidas, 
nomeadamente para proteger as zonas de 
captação de água para consumo público 
estabelecidas em conformidade com o n.º 3 
do artigo 7.º da Directiva 2000/60/CE.

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

Or. en

Justificação

Esta alteração é coerente com a alteração proposta para o considerando 11. Tem-se 
verificado que os pesticidas percorrem distâncias consideráveis, o que pode provocar um 
risco de contaminação, com diferentes origens, das águas superficiais e subterrâneas. Assim, 
têm de ser tomadas medidas concretas para evitar a poluição do ambiente aquático.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken e 
Hiltrud Breyer, 

Alteração 215
Artigo 10, n.º 2

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

2. Os Estados-Membros garantirão que, nos 
campos situados junto a cursos de água, 
sejam estabelecidas zonas de protecção com 
pelo menos 10 metros de largura, nas quais 
não possam ser aplicados ou armazenados 
pesticidas, nomeadamente para proteger as 
zonas de captação de água para consumo 
público estabelecidas em conformidade com 
o n.º 3 do artigo 7.º da 
Directiva 2000/60/CE.

As dimensões das zonas de protecção serão 
definidas em função dos riscos de poluição e 

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

das características agrícolas da área em 
causa. 

Além disso, os Estados-Membros 
assegurarão que, para salvaguardar zonas 
de captação de água destinada ao consumo 
público, em conformidade com o n.º 3 do 
artigo 7.º da Directiva 2000/60/CE, sejam 
tomadas medidas adicionais para prevenir 
a contaminação da água com pesticidas, 
incluindo, onde necessário, restrições mais 
severas à utilização de alguns produtos de 
alto risco, o alargamento das zonas de 
protecção, formação específica e 
sensibilização dos técnicos e operadores de 
pulverização e uma aplicação rigorosa das 
melhores práticas de enchimento, mistura e 
aplicação de pesticidas.  

Or. en

Justificação

As zonas de protecção devem ter, pelo menos, 10 metros de largura, a fim de assegurar um 
nível mínimo geral de protecção dos cursos e massas de água. No entanto, embora as zonas 
de protecção sejam necessárias, não são suficientes para resolver os problemas das vias de  
disseminação de pesticidas na água. Não evitam necessariamente a lixiviação através da 
drenagem subterrânea ou de superfície, uma dos principais vias de disseminação. É, pois, 
importante que sejam tomadas outras medidas para assegurar que os objectivos enunciados 
no n.º 3 do artigo 7.º da Directiva-Quadro relativa à água possam ser devidamente
realizados, garantindo a protecção dos aquíferos utilizados para captação de água destinada 
ao consumo público.

Alteração apresentada por Irena Belohorská

Alteração 216
Artigo 10, n.º 2, parágrafo 2

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

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

Justificação

Devem ser tidas em consideração não só as características agrícolas, mas também as 
climáticas.

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 217
Artigo 10, n.º 2, parágrafo 2 bis (novo)

Os Estados-Membros podem especificar 
quais as zonas livres de pesticidas que 
consideram necessárias para salvaguardar 
os recursos de água destinada ao consumo 
humano. Estas zonas sem pesticidas podem 
cobrir a totalidade do território do 
Estado-Membro.

Or. da

Justificação

É importante assegurar que a vitória alcançada com a directiva relativa às águas 
subterrâneas seja transposta para a presente directiva, a fim de garantir a disponibilidade de 
água potável.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen

Alteração 218
Artigo 10, n.º 2, parágrafo 2 bis (novo)

As zonas de protecção estabelecidas em 
conformidade com o n.º 3 do artigo 7.º da 
Directiva 2000/60/CE terão a dimensão que 
o órgão nacional competente considere 
necessário para proteger as captações de 
água destinada ao consumo público e 
podem cobrir todo o território de um 
Estado-Membro.
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Or. en

Justificação

A Directiva-Quadro relativa à água (artigo 7.º) prevê a existência de zonas de protecção das 
massas de água destinadas ao consumo humano. Na sequência do acordo entre o Parlamento 
e o Conselho sobre a directiva relativa à protecção das águas subterrâneas (2006/118/CE), 
ficou claro que, em casos especiais, estas zonas poderiam cobrir a totalidade do território de 
um Estado-Membro. Visa-se deste modo assegurar a protecção necessária, especialmente em 
casos em que a água subterrânea é captada e utilizada sem tratamento como água potável, 
pelo que esta alteração apenas introduz a formulação da directiva relativa à protecção das 
águas subterrâneas em relação às dimensões dessas zonas de protecção.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 219
Artigo 10, n.º 3

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

3. Os Estados-Membros garantirão a 
adopção de medidas apropriadas de 
limitação da dispersão aérea e do transporte 
a grande distância dos pesticidas, pelo 
menos em relação às culturas verticais, 
nomeadamente pomares, vinhas e campos de 
lúpulo, contíguas a ou próximas de cursos 
de água, assegurando que a utilização de 
pesticidas nestas zonas é proibida e que 
serão utilizadas alternativas não-químicas.

Or. en

Justificação

Tem-se verificado que os pesticidas percorrem distâncias consideráveis, o que pode provocar 
um risco de contaminação, com diferentes origens, das águas superficiais e subterrâneas. 
Assim, têm de ser tomadas medidas concretas para evitar a poluição do ambiente aquático.

Alteração apresentada por Christofer Fjellner

Alteração 220
Artigo 10, n.º 3

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

adopção de medidas apropriadas de 
limitação da dispersão aérea dos pesticidas 
em culturas contíguas a cursos de água.

Or. sv

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 221
Artigo 10, n.º 4

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

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

Or. pl

Justificação

A rocha permeável favorece a penetração de diversas substâncias e das águas pluviais até 
aos estratos inferiores. Por exemplo, os solos arenosos facilitam a migração profunda no 
solo de componentes dissolvidos na água, ao contrário dos solos argilosos, que são só 
ligeiramente permeáveis.

Os terrenos fortemente inclinados acentuam a lixiviação e as escorrências – principalmente 
depois de aguaceiros intensos – de misturas de partículas de terra com quaisquer produtos 
fitofarmacêuticos, incluindo pesticidas que tenham sido utilizados, para camadas inferiores 
dos terrenos agrícolas em declive ou para as águas de superfície.
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Alteração apresentada por Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 222
Artigo 10, n.º 4

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

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

Or. fr

Justificação

Ver justificação relativa ao n.º 1 do artigo 10.º.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 223
Artigo 10, n.º 4

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

4. Os Estados-Membros garantirão que a 
aplicação de pesticidas em estradas, linhas 
de caminho de ferro, superfícies muito 
permeáveis ou outras infra-estruturas 
próximas de águas de superfície ou de águas 
subterrâneas, ou ao longo dessas mesmas 
estradas, vias férreas, superfícies ou 
infra-estruturas, ou ainda em superfícies 
impermeáveis onde seja elevado o risco de 
escorrência para águas de superfície ou 
sistemas de esgotos, seja abandonada. Em 
todas estas zonas devem ser utilizadas 
alternativas não-químicas.
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Or. en

Justificação

Para eliminar a poluição nestas zonas, devem ser utilizadas alternativas não-químicas.

Alteração apresentada por Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken e 
Hiltrud Breyer

Alteração 224
Artigo 10, n.º 4

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

4. Os Estados-Membros garantirão que a 
aplicação de pesticidas em estradas, linhas 
de caminho de ferro, superfícies muito 
permeáveis ou outras infra-estruturas 
próximas de águas de superfície ou de águas 
subterrâneas, ou ao longo dessas mesmas 
estradas, vias férreas, superfícies ou 
infra-estruturas, ou ainda em superfícies 
impermeáveis onde seja elevado o risco de 
escorrência para águas de superfície ou 
sistemas de esgotos, seja reduzida o mais 
possível ou abandonada. Em todas estas 
zonas devem ser utilizadas alternativas 
não-químicas.

Or. en

Justificação

Para eliminar a poluição nestas zonas devem ser utilizadas alternativas não-químicas. 

Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 225
Artigo 10, n.º 4

4. Os Estados-Membros garantirão que a 
aplicação de pesticidas em estradas, linhas 
de caminho de ferro, superfícies muito 
permeáveis ou outras infra-estruturas 
próximas de águas de superfície ou de águas 

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

subterrâneas, ou ao longo dessas mesmas 
estradas, vias férreas, superfícies ou 
infra-estruturas, ou ainda em superfícies 
impermeáveis onde seja elevado o risco de 
escorrência para águas de superfície ou 
sistemas de esgotos, seja proibida.

Or. en

Justificação

Alteração coerente com o objectivo de instituir uma nova zona de protecção com a largura 
mínima de 15 metros, na qual deve ser proibida a utilização de pesticidas.

Alteração apresentada por Karl-Heinz Florenz

Alteração 226
Artigo 11

Artigo 11.º Suprimido.
Redução da utilização de pesticidas em 
zonas sensíveis
Os Estados Membros, tendo devidamente 
em conta os imperativos de higiene e 
segurança pública, garantirão a adopção 
das seguintes medidas:
(a) Proibição ou restrição ao mínimo 
necessário da utilização de pesticidas em 
zonas utilizadas pelo grande público ou por 
estratos sensíveis da população, pelo menos 
parques, jardins públicos, campos 
desportivos, recintos escolares e parques 
infantis;
(b) Proibição ou restrição da utilização de 
pesticidas em zonas de conservação 
especiais ou noutras zonas recenseadas 
para efeitos do estabelecimento das 
medidas de conservação necessárias em 
conformidade com os artigos 3.º e 4.º da 
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Directiva 79/409/CEE e com os artigos 6.º, 
10.º e 12.º da Directiva 92/43/CEE.
A proibição ou restrição referidas na alínea 
b) podem basear se nos resultados de 
avaliações de riscos pertinentes.

Or. de

Justificação

Artikel 11 ist zu streichen, da es sich hierbei einerseits um zulassungsrelevante Fragen 
handelt, die im Rahmen der nationalen Pflanzenschutzmittelzulassung bereits mittelspezifisch 
festgelegt werden. Andererseits werden in Art. 11 Maßnahmen in NATURA 2000 
Schutzgebieten gefordert, die im Rahmen der Managementpläne für die einzelnen 
Schutzgebiete bereits hinreichend und präzise geregelt werden. 
Die angestrebte Einschränkung der Nutzung zugelassener Pflanzenschutzmittel ist sachlich 
nicht geboten und daher nicht akzeptabel. Die Begrenzung der 
Pflanzenschutzmittelanwendungen in so genannten empfindlichen Gebieten impliziert eine 
Gefahr durch die Anwendung dieser Mittel, die aufgrund strenger staatlicher Zulassungs- und 
Anwendungsbestimmungen nicht gegeben ist. Die im Zulassungsprozess festgelegten 
Anwendungsbestimmungen verhindern eine Gefährdung von Menschen und Umwelt. Es muss 
vielmehr sichergestellt werden, dass auch auf außerlandwirtschaftlichen Flächen nur 
sachkundige Personen nach guter fachlicher Praxis Pflanzenschutzmaßnahmen mit geprüften 
Geräten durchführen. Teilweise kann gerade der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Natura 
2000 Gebieten zwingend notwendig werden, um schützenswerten Ökosystemen oder 
Einzelarten das Überleben zu sichern.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 227
Artigo 11, proémio

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

Os Estados-Membros, baseando-se em 
resultados de avaliações de risco 
adequadas, garantirão a adopção das 
seguintes medidas:

Or. de
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Justificação

Qualquer decisão tendente a reduzir a utilização de produtos fitofarmacêuticos em zonas 
sensíveis tem de se basear numa avaliação de riscos adequada. O objectivo não deve ser 
impor uma proibição, mas sim assegurar a utilização cuidadosa e limitada de um 
determinado produto fitofarmacêutico, mantendo o objectivo específico da protecção.

Os regulamentos que regem os sítios Natura 2000 estabelecem proibições e requisitos gerais, 
pelo que quaisquer novas disposições específicas são supérfluas, mantendo-se o princípio da
subsidiariedade.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen + Kathy Sinnott + Roberto Musacchio

Alteração 228
Artigo 11, proémio

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

No prazo de dois anos após a entrada em 
vigor da presente directiva, os
Estados-Membros, tendo devidamente em 
conta os imperativos de higiene e segurança 
pública, garantirão a adopção das seguintes 
medidas:

Or. en

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 229
Artigo 11, proémio

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

No prazo de dois anos após a entrada em 
vigor da presente directiva, os
Estados-Membros, tendo devidamente em 
conta os imperativos de higiene e segurança 
pública, garantirão a adopção das seguintes 
medidas:

Or. fr

Justificação

A proposta de directiva preconiza que a utilização de pesticidas seja “proibida ou limitada 
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ao mínimo necessário” nas chamadas zonas sensíveis devido à presença de público ou de 
populações de risco como as crianças. A utilização de pesticidas nestas zonas deve ser 
proibida ou relegada par uma distância mínima de 200 metros dessas zonas. 

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Roberto Musacchio

Alteração 230
Artigo 11, proémio

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

No prazo de um ano após a entrada em 
vigor da presente directiva, os
Estados-Membros, tendo devidamente em 
conta os imperativos de higiene e segurança 
pública, garantirão a adopção das seguintes 
medidas:

Or. en

Justificação

A Comissão Europeia reconheceu que os riscos da exposição a pesticidas em zonas utilizadas 
pelo público em geral são elevados. Assim, a utilização de pesticidas deve ser proibida em 
todos os locais, e na proximidade destes, onde possa haver exposição do público, em 
particular quando as áreas tratadas se situem próximo de zonas residenciais. Os pesticidas 
podem percorrer distâncias longas; em alguns Estados dos EUA, as zonas interditas à 
pulverização estendem-se a perto de 4 km (2,5 milhas) em redor das escolas. É, pois 
necessário adoptar medidas legislativas consistentes para prevenir a exposição do público e 
para proteger os  grupos vulneráveis.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 231
Artigo 11, alínea (a)

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

(a) Restrição ao mínimo necessário ou 
proibição da utilização de pesticidas em 
zonas habitualmente utilizadas pelo grande 
público ou por estratos sensíveis da 
população, pelo menos parques, jardins 
públicos, campos desportivos, recintos 
escolares e parques infantis;

Or. de
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Justificação

Qualquer decisão tendente a reduzir a utilização de produtos fitofarmacêuticos em zonas 
sensíveis tem de se basear numa avaliação de riscos adequada. O objectivo não deve ser 
impor uma proibição, mas sim assegurar a utilização cuidadosa e limitada de um 
determinado produto fitofarmacêutico, mantendo o objectivo específico da protecção.

Os regulamentos que regem os sítios Natura 2000 estabelecem proibições e requisitos gerais, 
pelo que quaisquer novas disposições específicas são supérfluas, mantendo-se o princípio da
subsidiariedade.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 232
Artigo 11, alínea (a)

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

a) Restrição ao mínimo necessário da 
utilização de pesticidas em zonas utilizadas 
pelo grande público ou por estratos sensíveis 
da população, pelo menos parques, jardins 
públicos, campos desportivos, recintos 
escolares e parques infantis.

Or. de

Justificação

Alteração que decorre da supressão do anexo II.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen

Alteração 233
Artigo 11, alínea (a)

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

(a)  Proibição da utilização de pesticidas em 
todas as zonas utilizadas pelo grande 
público ou por estratos sensíveis da 
população, especialmente por crianças, pelo 
menos em zonas residenciais, parques, 
jardins públicos, campos desportivos, 
recintos escolares e parques infantis, e em 
áreas alargadas interditas à pulverização, 
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nomeadamente em redor dessas zonas, em 
especial, mas não exclusivamente, para 
proteger grupos sensíveis como bebés, 
crianças, grávidas, idosos e pessoas doentes 
e eventualmente sob medicação. Em todas 
estas zonas devem ser utilizadas 
alternativas não-químicas.

Or. en

Justificação

A pulverização em zonas utilizadas pelo público, em especial por grupos vulneráveis como as 
crianças, deve ser proibida, tal como sucede, por exemplo, nos relvados no Canadá. Noutras 
zonas sensíveis, a pulverização deve ser proibida ou rigorosamente limitada. Devem ser 
delimitadas amplas áreas em redor de zonas frequentadas pelo público, em especial por 
grupos da população vulneráveis. As zonas interditas à pulverização podem abranger perto 
de 4 km (2,5 milhas) em redor das escolas, como acontece em alguns locais dos EUA.

Alteração apresentada por Kathy Sinnott

Alteração 234
Artigo 11, alínea (a)

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

(a) Proibição da utilização de pesticidas em 
todas as zonas utilizadas pelo grande 
público ou por estratos sensíveis da 
população, especialmente por crianças, pelo 
menos em zonas residenciais, parques, 
jardins públicos, campos desportivos, 
recintos escolares e parques infantis, bem 
como em zonas amplas interditas à 
pulverização, incluindo terrenos 
circundantes das zonas referidas;

Or. en

Justificação

A pulverização em zonas utilizadas pelo público, em especial por grupos vulneráveis como as 
crianças, deve ser proibida, tal como sucede, por exemplo, nos relvados no Canadá. Noutras 
zonas sensíveis, a pulverização deve ser proibida ou rigorosamente limitada. Devem ser 
delimitadas amplas áreas em redor de zonas frequentadas pelo público, em especial por 
população vulnerável. As zonas interditas à pulverização podem ter perto de 4 km (2,5 
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milhas) em redor das escolas, como acontece em alguns locais dos EUA.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 235
Artigo 11, alínea (a)

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

(a) Proibição ou restrição ao mínimo 
necessário da utilização de pesticidas em 
zonas utilizadas pelo grande público ou por 
estratos sensíveis da população 
(especialmente crianças), pelo menos 
parques, jardins públicos, campos 
desportivos, recintos escolares e parques 
infantis, e num perímetro de pelo menos 
duzentos metros nas zonas circundantes;

Or. fr

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 236
Artigo 11, alínea (a)

(a) Proibição ou restrição ao mínimo 
necessário da utilização de pesticidas em 
zonas utilizadas pelo grande público ou por 
estratos sensíveis da população, pelo menos 
parques, jardins públicos, campos 
desportivos, recintos escolares e parques 
infantis.

(a) Proibição ou restrição ao mínimo 
necessário da utilização de pesticidas em 
zonas utilizadas pelo grande público ou por 
estratos sensíveis da população, pelo menos 
parques, jardins públicos, campos 
desportivos e recreativos, recintos escolares 
e parques infantis e na proximidade de 
estabelecimentos de saúde (clínicas, 
hospitais, centros de reabilitação, estâncias 
terapêuticas, hospícios);

Or. pl

Justificação

Os campos desportivos estão frequentemente associados a espaços recreativos. As 
instalações recreativas e de lazer são também utilizadas para actividades desportivas. Estas 
instalações e as pessoas que as utilizam não devem ser expostas à poluição por pesticidas.
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As zonas onde se situem estabelecimentos de saúde (clínicas, hospitais, estâncias 
terapêuticas, centros de reabilitação, hospícios, etc.) devem ser protegidas dos efeitos 
nocivos dos pesticidas.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 237
Artigo 11, alínea (a)

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

(a) Proibição ou restrição ao mínimo 
necessário da utilização de pesticidas em 
zonas utilizadas pelo grande público ou por 
estratos sensíveis da população, pelo menos 
parques, jardins públicos, campos 
desportivos, recintos escolares e parques 
infantis; os habitantes locais devem ser 
sempre informados sobre o período, o lugar 
e os possíveis efeitos das pulverizações;

Or. en

Justificação

Devem ser utilizados todos os meios possíveis para evitar a exposição desnecessária do 
público aos pesticidas.

Alteração apresentada por Frédérique Ries

Alteração 238
Artigo 11, alínea (a)

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

(a) Proibição da utilização de pesticidas em 
zonas utilizadas pelo grande público ou por 
estratos sensíveis da população, 
especialmente crianças, pelo menos em
zonas residenciais, parques, jardins 
públicos, campos desportivos, recintos 
escolares e parques infantis, bem como nas 
zonas de protecção circundantes;

Or. en
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Justificação

A pulverização em zonas utilizadas pelo público, em especial por grupos vulneráveis como as 
crianças, deve ser proibida, tal como sucede, por exemplo, nos relvados no Canadá. Noutras 
zonas sensíveis, a pulverização deve ser proibida ou rigorosamente limitada. As zonas 
interditas à pulverização podem ter perto de 4 km ( de 2,5 milhas) em redor das escolas, 
como acontece em alguns locais dos EUA, nomeadamente a Califórnia . 

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Roberto Musacchio

Alteração 239
Artigo 11, alínea (a)

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

(a)  Proibição da utilização de pesticidas em 
zonas utilizadas pelo grande público ou por 
estratos sensíveis da população, pelo menos 
em zonas residenciais, parques, jardins 
públicos, campos desportivos, recintos 
escolares e parques infantis, e numa área de 
pelo menos 1500 metros de largura de 
campos, vinhedos, pomares, etc. em redor 
dessas zonas, em especial, mas não 
exclusivamente, para proteger grupos 
vulneráveis como bebés, crianças, grávidas, 
idosos e pessoas doentes e eventualmente 
sob medicação. Em todas estas zonas 
devem ser utilizadas alternativas 
não-químicas;

Or. en

Justificação

A Comissão Europeia reconheceu que os riscos da exposição a pesticidas em zonas utilizadas 
pelo público em geral são elevados. Assim, a utilização de pesticidas deve ser proibida em 
todos os locais, e na proximidade destes, onde possa haver exposição do público, em 
particular quando as áreas tratadas se situem próximo de zonas residenciais. Os pesticidas 
podem percorrer distâncias longas; em alguns estados dos EUA, as zonas interditas à 
pulverização estendem-se a perto de 4 km (2,5 milhas) em redor das escolas. É, pois 
necessário adoptar medidas legislativas consistentes para prevenir a exposição do público e 
para proteger os  grupos vulneráveis.
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Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 240
Artigo 11, alínea (a)

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

(a) Proibição da utilização de pesticidas em 
todas as zonas utilizadas pelo grande 
público ou por estratos sensíveis da 
população, especialmente por crianças, pelo 
menos em zonas residenciais, parques, 
jardins públicos, campos desportivos, 
recintos escolares e parques infantis, bem 
como em zonas circundantes de protecção 
obrigatória substanciais, incluindo nos 
campos;

Or. en

Justificação

A pulverização em zonas utilizadas pelo público, em especial por grupos vulneráveis como as 
crianças, deve ser proibida, tal como sucede, por exemplo, nos relvados no Canadá. Noutras 
zonas sensíveis, a pulverização deve ser proibida ou rigorosamente limitada. Devem ser 
delimitadas amplas áreas em redor de zonas frequentadas pelo público, em especial por 
população vulnerável. As zonas interditas à pulverização estendem-se a perto de 4 km (2,5 
milhas) em redor das escolas, como acontece em alguns locais dos EUA.

Alteração apresentada por Margrete Auken e Hiltrud Breyer

Alteração 241
Artigo 11, alínea (a)

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

(a) Proibição da utilização de pesticidas em 
todas as zonas utilizadas pelo grande 
público ou por estratos sensíveis da 
população, especialmente crianças, pelo 
menos em zonas residenciais, parques, 
jardins públicos, campos desportivos, 
recintos escolares e parques infantis, bem 
como em zonas de protecção obrigatória 
substanciais, incluindo os terrenos 
circundantes;

Or. en
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Justificação

A pulverização em zonas utilizadas pelo público, em especial por grupos vulneráveis como as 
crianças, deve ser proibida, tal como sucede, por exemplo, nos relvados no Canadá. Noutras 
zonas sensíveis, a pulverização deve ser proibida ou rigorosamente limitada. Devem ser 
delimitadas amplas áreas em redor de zonas frequentadas pelo público, em especial por 
população sensível. As zonas interditas à pulverização estendem-se a perto de 4 km (2,5 
milhas) em redor das escolas, como acontece em alguns locais dos EUA.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 242
Artigo 11, n.º 1, alínea (a) bis (nova)

(a bis) Os Estados-Membros assegurarão o 
estabelecimento de zonas de protecção 
adequadas, onde não possam ser aplicados 
nem armazenados pesticidas, nas áreas 
adjacentes às zonas referidas na alínea a).

Or. nl

Justificação

Devem ser indicadas zonas de protecção adequadas também para este efeito.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij e Esther De Lange + Richard Seeber

Alteração 243
Artigo 11, n.º 1, alínea b)

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

Suprimido

Or. nl
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Justificação

Nas zonas Natura 2000 já estão prescritas restrições aos produtos de protecção das culturas. 
Por isso, é desnecessário introduzir regras suplementares neste domínio. Na prática, as 
directivas relativas às aves selvagens e aos habitats impõem grandes encargos 
administrativos aos empresários e agricultores, e a aplicação destas directivas em alguns 
Estados-Membros restringe enormemente a liberdade de movimentos daqueles a quem se 
aplicam. A alínea é, portanto, supérflua e só serve para suscitar um debate desnecessário. 
(Lambert van Nistelrooij)

Ver justificação referente ao artigo 11.º, proémio (Seeber).

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 244
Artigo 11, alínea b)

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

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

Or. de

Justificação

Ver justificação relativa ao proémio do artigo 11.º.

Alteração apresentada por Margrete Auken e Hiltrud Breyer + Kathy Sinnott + Dan Jørgensen

Alteração 245
Artigo 11, alínea b)

b) Proibição ou restrição da utilização de 
pesticidas em zonas de conservação 
especiais ou noutras zonas recenseadas para 
efeitos do estabelecimento das medidas de 
conservação necessárias em conformidade 

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

artigos 3.º e 4.º da Directiva 79/409/CEE e 
com os artigos 6.º, 10.º e 12.º da 
Directiva 92/43/CEE.

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa à alínea (a) do artigo 11.º.

Alteração apresentada por Roberto Musacchio + Frédérique Ries

Alteração 246
Artigo 11, alínea b)

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

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

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa à alínea a) do artigo 9.º.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 247
Artigo 11, alínea b)

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

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

Or. fr

Justificação

Ver justificação relativa ao proémio do artigo 11.º.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 248
Artigo 11, alínea b) 

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

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

Or. en

Justificação

A utilização de pesticidas deve ser proibida em zonas de conservação especiais, para 
prevenir riscos de impactos negativos dos pesticidas nas aves, na vida selvagem e no 
ambiente em geral. Como alternativa, essas zonas devem adoptar métodos de gestão de 
pragas não-químicos, naturais e verdadeiramente sustentáveis. Esta abordagem estará mais 
de acordo com os objectivos da protecção sustentável das culturas.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 249
Artigo 11, parágrafo 2

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

A proibição referida na alínea b) pode
basear-se nos resultados de avaliações de 
riscos pertinentes.

Or. en
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Justificação

Ver justificação relativa à alínea b) do artigo 11.º.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij e Esther De Lange + Werner Langen + 
Richard Seeber

Alteração 250
Artigo 11, parágrafo 2

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

Suprimido

Or. nl

Justificação

Se a alínea b) do artigo 11.º for suprimida (ver alteração 8), este parágrafo será 
desnecessário. (Lambert van Nistelrooij e outros)

Ver justificação relativa ao proémio do artigo 11.º  (Langen + Seeber).

Alteração apresentada por Dan Jørgensen e Glenis Willmott

Alteração 251
Artigo 12, n.º 1, alínea (d bis) (nova)

(d bis) Armazenamento e preparação do 
equipamento e dos produtos químicos para 
pulverização;

Or. en

Justificação

É importante que as medidas cubram todo o processo.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 252
Artigo 12, n.º 1
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1. Os Estados-Membros adoptarão as 
medidas necessárias para garantir que as 
operações a seguir indicadas não porão em 
perigo a saúde ou segurança de pessoas, nem 
o ambiente.

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

a) Armazenagem, manuseamento, diluição e 
mistura de pesticidas antes da aplicação;

a) Armazenagem, manuseamento, diluição e
mistura de pesticidas em condições de 
segurança antes da aplicação;

b) Manuseamento de embalagens e de restos 
de pesticidas;

b Manuseamento de embalagens e de restos 
de pesticidas em condições de segurança;

c) Tratamento das misturas restantes da 
aplicação;

c) Tratamento das misturas restantes da 
aplicação;

d) Limpeza do equipamento utilizado na 
aplicação.

d) Preparação, limpeza e armazenagem do 
equipamento utilizado na aplicação, 
juntamente com os dispositivos, 
equipamento e produtos químicos utilizados 
na pulverização.

Or. pl

Justificação

São necessários um tratamento e um armazenamento seguros dos resíduos de pesticidas para 
minimizar o risco de poluição por pesticidas.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 253
Artigo 12, n.º 3

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

3. Os Estados-Membros tratarão os 
pesticidas como substâncias perigosas 
prioritárias que põem em risco o ambiente 
e a saúde humana e garantirão que as zonas 
de armazenagem de pesticidas sejam 
construídas de modo a evitarem-se 
libertações indesejadas.

Or. pl

Justificação

O anexo II da Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a normas de 
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qualidade ambiental no domínio da política da água e que altera a Directiva 2000/60/CE 
(anexo X) inclui vários pesticidas na lista de substâncias perigosas prioritárias.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 254
Artigo 13, título

Artigo 13.º Suprimido
Gestão integrada das pragas

Or. pl

Justificação

W nowym projekcie dotyczącego  wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) jest  definicja „zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”. Jest  to staranne 
rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie włączenie 
odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują środki 
ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego. Plany wprowadzenia 
„zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”  zgodnie z zapisem  w punktach 7 i 8 
niniejszego artykułu nie mogą być podstawą prawną  do jego wdrażania (punkt 2 niniejszego 
artykułu).

Wobec wirtualnego istnienia definicji (punkt 7 i 8 niniejszego artykułu mówiącego o planach 
tworzenia norm „zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”  )  nie ma sensu powoływanie 
jakichkolwiek ciał nadzorujących zapisów niniejszej dyrektywy, dat wprowadzania tych norm, 
a tym bardziej do zachęcania rolników (punkt 6)  do  ich wprowadzania dla poszczególnych 
upraw.

Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 255
Artigo 13, título

Gestão integrada das pragas Gestão integrada das pragas e agricultura 
biológica

Or. en
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Justificação

A gestão integrada das pragas deve ser aplicada como disposição mínima em todos os 
terrenos agrícolas, à excepção dos dedicados à agricultura biológica. Devem ser fixadas 
metas para o aumento das superfícies dedicadas à agricultura biológica, a fim de reduzir 
ainda mais a utilização e os riscos dos pesticidas. Aos pesticidas deve ser aplicado um 
imposto/taxa destinado a financiar a implementação de um serviço de aconselhamento e a 
formação efectiva dos agricultores em técnicas de gestão integrada das pragas e de redução 
da utilização de pesticidas. Os serviços de aconselhamento em gestão integrada das pragas 
devem ser gratuitos para os agricultores.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen + Kathy Sinnott + Roberto Musacchio + Hiltrud 
Breyer

Alteração 256
Artigo 13, n.º 1

1. Os Estados-Membros tomarão as medidas 
necessárias para promover uma agricultura 
com baixa utilização de pesticidas, incluindo 
a gestão integrada das pragas, e para garantir 
que os utilizadores profissionais de 
pesticidas se mostrem mais respeitadores do 
ambiente ao escolherem as medidas de 
protecção das culturas que irão utilizar, 
dando prioridade, sempre que possível, a 
soluções de baixo risco ou, entre os produtos 
disponíveis para lutar contra a praga em 
questão, aos que tiverem menos incidências 
na saúde humana e no ambiente.

1. Os Estados-Membros tomarão as medidas 
necessárias – incluindo a proibição da 
utilização e a recusa de aprovação de 
pesticidas – para promover uma agricultura 
com baixa utilização de pesticidas, incluindo 
a gestão integrada das pragas e a
agricultura biológica, e para garantir que os 
utilizadores profissionais de pesticidas se 
mostrem mais respeitadores do ambiente ao 
escolherem as medidas de protecção das 
culturas que irão utilizar, dando prioridade, 
sempre que possível, a soluções de baixo 
risco ou, entre os produtos disponíveis para 
lutar contra a praga em questão, aos que 
tiverem menos incidências na saúde humana 
e no ambiente.

Or. en

Justificação

IPM should be implemented as fast as possible as a minimum for all agricultural land except 
land under organic farming and targets for the increase of land under organic farming shall 
be set for the reduction of pesticide use and risks. (Dan Jørgensen)

IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under organic 
farming. Targets for the increase of land under organic farming shall be set for the reduction 
of pesticide use and risks. A tax/levy on pesticides should be a used as a tool for funding the 
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implementation of an effective extension service and training of farmers in IPM techniques 
and pesticide use reduction. Advisory services on IPM should be free for farmers. (Kathy 
Sinnott)

IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under organic 
farming.  A tax/levy on pesticides should be a used as a tool for funding the implementation of 
an effective extension service and training of farmers in IPM techniques and pesticide use 
reduction. Advisory services on IPM should be free for farmers. (Roberto Musacchio + 
Hiltrud Breyer).

Alteração apresentada por Stéphane Le Foll

Alteração 257
Artigo 13, n.º 1

1. Os Estados-Membros tomarão as medidas 
necessárias para promover uma agricultura 
com baixa utilização de pesticidas, 
incluindo a gestão integrada das pragas, e 
para garantir que os utilizadores 
profissionais de pesticidas se mostrem mais 
respeitadores do ambiente ao escolherem as 
medidas de protecção das culturas que irão 
utilizar, dando prioridade, sempre que 
possível, a soluções de baixo risco ou, entre 
os produtos disponíveis para lutar contra a 
praga em questão, aos que tiverem menos 
incidências na saúde humana e no ambiente. 

1. Os Estados-Membros tomarão as medidas 
necessárias para promover uma agricultura 
com baixa utilização de pesticidas, através, 
nomeadamente, da gestão integrada das 
pragas e de novos modos de produção mais 
económicos que aliem bons desempenhos 
económicos ao respeito pelos ecossistemas. 
Uma reorientação dos apoios directos da 
política agrícola comum pode, 
designadamente, ajudar os utilizadores 
profissionais de pesticidas se mostrem mais 
respeitadores do ambiente ao escolherem as 
medidas de protecção das culturas que irão 
utilizar, dando prioridade, sempre que 
possível, a soluções de baixo risco ou, entre 
os produtos disponíveis para lutar contra a 
praga em questão, aos que tiverem menos 
incidências na saúde humana e no ambiente.

A conservação da maior biodiversidade 
possível é condição necessária para a 
introdução de combinações de plantas 
cultivadas que, regenerando os 
ecossistemas, permitam reduzir a utilização 
de pesticidas.

Or. fr
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Justificação

Le développement de la poltique agricole commune a favorisé le développement d'une 
agriculture intensive qui pose un certain nombre de problèmes environnementaux menaçant 
l'équilibre de la planète et pouvant parfois  altérer la santé humaine. des eforts ont déjà été 
engagés par les agriculteurs pour réduire l'uitlisation de pesticides. Il leur faudra demain 
aller plus loin. Le développement d'une agriculture durable efficace  économiquement et sur 
la plan environnemental passe par un changement des modes de production. Certains 
nouveaux modèles de production existent déjà et ont été expérimentés par les agriculteurs 
(agriculture biologique, agriculture de conservation...). La recherche se penche sur ces 
questions. La politique agricole commune  doit de plus en plus participer au développment de 
ces nouveaux modèles. 

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 258
Artigo 13, n.º 1

1. Os Estados-Membros tomarão as medidas 
necessárias para promover uma agricultura 
com baixa utilização de pesticidas, incluindo 
a gestão integrada das pragas, e para garantir 
que os utilizadores profissionais de 
pesticidas se mostrem mais respeitadores do 
ambiente ao escolherem as medidas de 
protecção das culturas que irão utilizar, 
dando prioridade, sempre que possível, a 
soluções de baixo risco ou, entre os produtos 
disponíveis para lutar contra a praga em 
questão, aos que tiverem menos incidências 
na saúde humana e no ambiente.

1. Os Estados-Membros tomarão as medidas 
necessárias, incluindo a utilização de 
instrumentos económicos, para promover 
uma agricultura com baixa utilização de 
pesticidas, incluindo a gestão integrada das 
pragas, e para garantir que os utilizadores 
profissionais de pesticidas se mostrem mais 
respeitadores do ambiente ao escolherem as 
medidas de protecção das culturas que irão 
utilizar, dando prioridade, sempre que 
possível, a soluções de baixo risco ou, entre 
os produtos disponíveis para lutar contra a 
praga em questão, aos que tiverem menos 
incidências na saúde humana e no ambiente. 

A Comissão apresentará uma proposta de 
um sistema de imposto ou taxa sobre os 
pesticidas a nível comunitário.

Or. en

Justificação

Os instrumentos económicos são, geralmente, os meios mais eficazes para reduzir riscos 
ambientais. Um sistema de imposto ou taxa pode contribuir para um mercado europeu de 
pesticidas equilibrado e prevenir o comércio ilegal.
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Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 259
Artigo 13, n.º 1

(1) Os Estados-Membros tomarão as 
medidas necessárias para promover uma 
agricultura com baixa utilização de 
pesticidas, incluindo a gestão integrada das 
pragas, e para garantir que os utilizadores 
profissionais de pesticidas se mostrem mais 
respeitadores do ambiente ao escolherem as 
medidas de protecção das culturas que irão 
utilizar, dando prioridade, sempre que 
possível, a soluções de baixo risco ou, entre 
os produtos disponíveis para lutar contra a 
praga em questão, aos que tiverem menos 
incidências na saúde humana e no 
ambiente.

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

Or. de

Justificação

Os regimes de incentivos têm maior probabilidade de obter a aceitação de procedimentos que 
impliquem menor recurso a produtos fitofarmacêuticos ou da protecção integrada das 
culturas do que as medidas obrigatórias. Acresce que as incidências dos produtos 
fitofarmacêuticos na saúde humana e no ambiente são avaliadas no quadro do processo de 
autorização, pelo que se pode inferir que, quando correctamente utilizados, os produtos 
fitofarmacêuticos autorizados não terão outros efeitos na zona tratada.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Jill Evans

Alteração 260
Artigo 13, n.º 1

1. Os Estados-Membros tomarão as medidas 
necessárias para promover uma agricultura 
com baixa utilização de pesticidas, incluindo 
a gestão integrada das pragas, e para 
garantir que os utilizadores profissionais de 
pesticidas se mostrem mais respeitadores do 
ambiente ao escolherem as medidas de 

1. Os Estados-Membros tomarão as medidas 
necessárias para promover uma agricultura 
com baixa utilização de pesticidas, incluindo 
a gestão das pragas através de métodos 
não-químicos, e para garantir que os 
utilizadores profissionais de pesticidas se 
mostrem mais respeitadores do ambiente ao 
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protecção das culturas que irão utilizar, 
dando prioridade, sempre que possível, a 
soluções de baixo risco ou, entre os 
produtos disponíveis para lutar contra a 
praga em questão, aos que tiverem menos 
incidências na saúde humana e no 
ambiente.

escolherem as medidas de protecção das 
culturas que irão utilizar, dando prioridade a 
soluções não-químicas e naturais.

Or. en

Justificação

Deve ser dada sempre prioridade aos métodos não-químicos de gestão de pragas, como única 
solução verdadeiramente preventiva e sustentável de protecção das culturas, uma vez que o 
recurso a produtos químicos complexos concebidos para matar plantas, insectos ou outras 
formas de vida não pode ser classificado como sustentável. Os Estados-Membros têm de 
promover e incentivar a adopção generalizada de alternativas não-químicas de protecção 
fitossanitária e de gestão das pragas e das culturas.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 261
Artigo 13, n.º 1

1. Os Estados-Membros tomarão as medidas 
necessárias para promover uma agricultura 
com baixa utilização de pesticidas, incluindo 
a gestão integrada das pragas, e para garantir 
que os utilizadores profissionais de 
pesticidas se mostrem mais respeitadores do 
ambiente ao escolherem as medidas de 
protecção das culturas que irão utilizar, 
dando prioridade, sempre que possível, a 
soluções de baixo risco ou, entre os produtos 
disponíveis para lutar contra a praga em 
questão, aos que tiverem menos incidências 
na saúde humana e no ambiente

1. Os Estados-Membros tomarão as medidas 
necessárias para promover uma agricultura 
com baixa utilização de pesticidas, incluindo 
a gestão integrada das pragas, e para garantir 
que os utilizadores profissionais de 
pesticidas, no mais breve prazo possível, se 
mostrem mais respeitadores do ambiente na 
escolha das medidas de protecção das 
culturas que irão utilizar, dando prioridade, 
sempre que possível, a soluções de baixo 
risco ou, entre os produtos disponíveis para 
lutar contra a praga em questão, aos que 
tiverem menos incidências na saúde humana 
e no ambiente.

Or. nl

Justificação

É importante que os utilizadores profissionais de pesticidas mudem, o mais rapidamente 
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possível, para uma utilização mais respeitadora do ambiente das medidas de protecção das 
culturas disponíveis.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Jill Evans

Alteração 262
Artigo 13, n.º 2

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

2. Os Estados-Membros criarão ou apoiarão 
a criação das condições necessárias para a 
aplicação de métodos não-químicos de 
protecção fitossanitária e de gestão das 
pragas e das culturas.

Or. en

Justificação

Considerando os reconhecidos riscos e os impactos negativos agudos e crónicos na saúde 
humana, mais detalhados na Avaliação de Impacto da Estratégia Temática, os 
Estados-Membros têm de promover e incentivar a adopção generalizada de alternativas 
não-químicas de protecção fitossanitária e de gestão das pragas e das culturas. 

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 263
Artigo 13, n.º 2

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

Suprimido

Or. de

Justificação

Texto já incorporado no n.º 1.
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Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 264
Artigo 13, n.º 2

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

2. Os Estados-Membros criarão ou apoiarão 
a criação das condições necessárias para a 
aplicação da gestão integrada das pragas e 
elaborarão descrições, por cultura, das 
melhores práticas de protecção integrada 
das culturas, atribuindo prioridade à 
protecção não-química.

Or. nl

Justificação

As melhores práticas relativas a métodos não-químicos de protecção das culturas ajudam os 
utilizadores profissionais a fazer escolhas dos produtos de protecção das culturas mais 
respeitadoras do ambiente. 

Alteração apresentada por Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken,
Hiltrud Breyer e Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Anders 

Wijkman

Alteração 265
Artigo 13, n.º 2

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

2. Os Estados-Membros criarão ou apoiarão 
a criação das condições necessárias para a 
aplicação de métodos não-químicos de 
protecção fitossanitária e de gestão das 
pragas e das culturas.

Or. en

Justificação

A Directiva 91/414/CEE determina que um pesticida só pode ser aprovado se tiver sido 
estabelecido que não tem “efeitos nocivos” para os seres humanos ou os animais. Deve ser 
dada prioridade a métodos de gestão de pragas não-químicos e naturais, por serem a única 
solução verdadeiramente preventiva e sustentável, que está, naturalmente, mais de acordo 
com os objectivos da protecção sustentável das culturas do que o recurso a produtos 
químicos complexos concebidos para matar plantas, insectos ou outras formas de vida e que 
não pode ser classificado como sustentável. Os Estados-Membros têm de promover e 
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incentivar a adopção generalizada de alternativas não-químicas de protecção fitossanitária. 

Alteração apresentada por Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer e Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Anders 

Wijkman

Alteração 266
Artigo 13, n.º 3

3. Os Estados-Membros garantirão, 
nomeadamente, que os agricultores tenham à 
sua disposição sistemas – incluindo 
formação em conformidade com o artigo 5.º 
– e instrumentos de monitorização das 
pragas e de decisão, bem como serviços de 
aconselhamento sobre a gestão integrada das 
pragas.

3. Os Estados-Membros garantirão, 
nomeadamente, que os agricultores tenham à 
sua disposição sistemas – incluindo 
formação em conformidade com o artigo 5.º 
– e instrumentos de monitorização das 
pragas e de decisão, bem como serviços de 
aconselhamento sobre a gestão integrada das 
pragas e os métodos não-químicos de 
protecção fitossanitária e de gestão das 
pragas e das culturas.

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao n.º 2 do artigo 13.º.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Jill Evans

Alteração 267
Artigo 13, n.º 3

3. Os Estados-Membros garantirão, 
nomeadamente, que os agricultores tenham à 
sua disposição sistemas – incluindo 
formação em conformidade com o artigo 5.º 
– e instrumentos de monitorização das 
pragas e de decisão, bem como serviços de 
aconselhamento sobre a gestão integrada 
das pragas.

3. Os Estados-Membros garantirão, 
nomeadamente, que os agricultores tenham à 
sua disposição sistemas – incluindo 
formação em conformidade com o artigo 5.º 
– e instrumentos de monitorização das 
pragas e de decisão, bem como serviços de 
aconselhamento sobre métodos 
não-químicos de protecção fitossanitária e 
de gestão das pragas e das culturas.

Or. en
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Justificação

Ver justificações dos n.ºs 1 e 2 do artigo 13.º.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Jill Evans

Alteração 268
Artigo 13, n.º 4

4. O mais tardar em 30 de Junho de 2013, os 
Estados-Membros transmitirão à Comissão 
um relatório sobre a aplicação dos n.os 2 e 3, 
o qual referirá, nomeadamente, se se 
encontram criadas as condições necessárias 
para a aplicação da gestão integrada das 
pragas.

4. O mais tardar em 30 de Junho de 2010, os 
Estados-Membros transmitirão à Comissão 
um relatório sobre a aplicação dos n.os 2 e 3, 
o qual referirá, nomeadamente, se se 
encontram criadas as condições necessárias 
para a aplicação de métodos não-químicos 
de protecção fitossanitária e de gestão das 
pragas e das culturas.

Or. en

Justificação

Ver justificações relativas aos n.ºs 1 e 2 do artigo 13.º.

Alteração apresentada por Margrete Auken e Hiltrud Breyer + Roberto Musacchio + Dan 
Jørgensen + Kathy Sinnott 

Alteração 269
Artigo 13, n.º 4

4. O mais tardar em 30 de Junho de 2013, os 
Estados-Membros transmitirão à Comissão 
um relatório sobre a aplicação dos n.os 2 e 3, 
o qual referirá, nomeadamente, se se 
encontram criadas as condições necessárias 
para a aplicação da gestão integrada das 
pragas.

4. O mais tardar em 30 de Junho de 2011, os 
Estados-Membros transmitirão à Comissão 
um relatório sobre a aplicação dos n.os 2 e 3, 
o qual referirá, nomeadamente, se se 
encontram criadas as condições necessárias 
para a aplicação da gestão integrada das 
pragas.

Or. en

Justificação

A gestão integrada das pragas deve ser aplicada mais rapidamente do que o previsto pela 
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Comissão. (Margrete Auken e Hiltrud Breyer)

A gestão integrada das pragas deve ser aplicada como disposição mínima em todas as terras 
agrícolas, à excepção das dedicadas à agricultura biológica. Devem ser fixadas metas para o 
aumento das superfícies dedicadas à agricultura biológica, a fim de reduzir ainda mais a 
utilização e os riscos dos pesticidas. Aos pesticidas deve ser aplicado um imposto ou taxa 
destinado a financiar a implementação de um serviço de aconselhamento e a formação 
efectiva dos agricultores em técnicas de gestão integrada das pragas e de redução da 
utilização de pesticidas. (Roberto Musacchio)

Alteração apresentada por Dan Jørgensen + Kathy Sinnott  + Margrete Auken e Hiltrud 
Breyer + Roberto Musacchio

Alteração 270
Artigo 13, n.º 5

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

5. Os Estados-Membros garantirão que, o 
mais tardar em 1 de Janeiro de 2012, todos 
os utilizadores profissionais de pesticidas 
apliquem as normas gerais e específicas por 
cultura de gestão integrada das pragas.

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao n.º 1 do artigo 14.º (Dan Jørgensen, Kathy Sinnott).

As normas da gestão integrada das pragas devem ser aplicadas mais rapidamente do que o 
previsto pela Comissão. (Margrete Auken e Hiltrud Breyer) 

A gestão integrada das pragas deve ser aplicada como disposição mínima em todos os 
terrenos agrícolas, à excepção dos dedicados à agricultura biológica. Devem ser fixadas 
metas para o aumento das superfícies dedicadas à agricultura biológica, a fim de reduzir 
ainda mais a utilização e os riscos dos pesticidas. Aos pesticidas deve ser aplicado um 
imposto ou taxa destinado a financiar a implementação de um serviço de aconselhamento e a 
formação efectiva dos agricultores em técnicas de gestão integrada das pragas e de redução 
da utilização de pesticidas. (Roberto Musacchio)
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Alteração apresentada por Richard Seeber + Frieda Brepoels + Christofer Fjellner

Alteração 271
Artigo 13, n.º 5

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

Suprimido

Or. xm

Justificação

Die Anwendung der Normen des integrierten Pflanzenschutzes ist schon in Artikel 52 der 
Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmittel geregelt und braucht hier 
nicht extra angeführt werden.(Richard Seeber)

Een harmonisatie van de IPM normen zal leiden tot een verbetering van de 
concurrentiepositie van de landbouwers. In de huidige formulering van het artikel is bepaald 
dat de algemene criteria voor de IPM normen later zullen vastgesteld worden maar dat deze 
wel uiterlijk eind 2014 geïmplementeerd dienen te zijn. Vandaar dat het meer aangewezen is 
deze timing later vast te stellen, zodat de Lidstaten beter kunnen inschatten waar ze aan 
beginnen? (Frieda Brepoels)

Integrerat växtskydd är mycket viktigt då det begränsar användningen av kemiska 
växtskyddsmedel till vad som är absolut nödvändigt. Det är därför även av stor vikt att skapa 
förutsättningar för användare att tillämpa integrerat växtskydd. Däremot bör inte 
gemensamma standarder för integrerat växtskydd utgöra ett verksamhetskrav eftersom det 
inom gemenskapen finns stora regionala skillnader med skiftande behov av åtgärder för att 
minska miljöpåverkan. Stora administrativa problem och bördor kan även uppstå om 
integrerat växtskydd ska utgöra ett tvärvillkor i den gemensamma jordbrukpolitiken. 
(Christofer Fjellner)

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Jill Evans

Alteração 272
Artigo 13, n.º 5

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

5. Os Estados-Membros garantirão que, o 
mais tardar em 1 de Janeiro de 2011, todos 
os utilizadores profissionais de pesticidas 
apliquem as normas gerais de métodos 
não-químicos de protecção fitossanitária e 
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de gestão das pragas e das culturas.

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa aos n.ºs 1 e 2 do artigo 13.º.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 273
Artigo 13, n.º 6

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

Suprimido

Or. de

Justificação

Texto já incorporado no n.º 1.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Jill Evans

Alteração 274
Artigo 13, n.º 6

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

6. Os Estados-Membros criarão os 
incentivos necessários para encorajar os 
agricultores a aplicarem normas, métodos e 
práticas das alternativas não-químicas de 
protecção fitossanitária e de gestão das 
pragas e das culturas específicas para as 
culturas em causa.

Or. en

Justificação

Ver justificações dos n.ºs 1 e 2 do artigo 13.º.
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Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 275
Artigo 13, n.º 6

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

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

Or. en

Justificação

A existência de sistemas de formação e apoio financeiro adequados é essencial para a gestão 
integrada das pragas e para a agricultura biológica.

Alteração apresentada por Christofer Fjellner + Richard Seeber

Alteração 276
Artigo 13, n.º 7

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

Suprimido

Or. sv

Justificação

Integrerat växtskydd är mycket viktigt då det begränsar användningen av kemiska 
växtskyddsmedel till vad som är absolut nödvändigt. Det är därför även av stor vikt att skapa 
förutsättningar för användare att tillämpa integrerat växtskydd. Däremot bör inte 
gemensamma standarder för integrerat växtskydd utgöra ett verksamhetskrav eftersom det 
inom gemenskapen finns stora regionala skillnader med skiftande behov av åtgärder för att 
minska miljöpåverkan. Stora administrativa problem och bördor kan även uppstå om 
integrerat växtskydd ska utgöra ett tvärvillkor i den gemensamma 
jordbrukpolitiken.(Christofer Fjellner)

Die Anwendung der Normen des integrierten Pflanzenschutzes ist schon in Artikel 52 der 
Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmittel geregelt und braucht hier 
nicht extra angeführt werden.(Richard Seeber).
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Alteração apresentada por Dan Jørgensen + Kathy Sinnott 

Alteração 277
Artigo 13, n.º 7

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

7. As normas gerais de gestão integrada das 
pragas, referidas no n.º 5, serão elaboradas 
em conformidade com o artigo 52.º do 
Regulamento (CE) n.º [...]. Será 
incentivada a participação pública das 
partes interessadas.

Or. en

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Jill Evans

Alteração 278
Artigo 13, n.º 7

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

7. As normas gerais de métodos 
não-químicos de protecção fitossanitária e 
de gestão das pragas e das culturas, 
referidas no n.º 5, serão elaboradas em 
conformidade com o artigo 52.º do 
Regulamento (CE) n.º [...], com a 
participação de todas as partes interessadas 
e do público. 

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa aos nºs 1 e 2 do artigo 13.º.

Alteração apresentada por Margrete Auken e Hiltrud Breyer

Alteração 279
Artigo 13, n.º 7

7. As normas gerais de gestão integrada das 
pragas, referidas no n.º 5, serão elaboradas 
em conformidade com o artigo 52.º do 

7. As normas gerais de gestão integrada das 
pragas, referidas no n.º 5, serão elaboradas 
em conformidade com o artigo 52.º do 
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Regulamento (CE) n.º [...]. Regulamento (CE) n.º [...], com a 
participação de todas as partes interessadas 
e do público.

Or. en

Justificação

A participação é importante para a aceitação pelo público das normas da gestão integrada 
das pragas.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 280
Artigo 13, n.º 8

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

Suprimido

Or. de

Justificação

A introdução de normas de gestão integrada das pragas específicas por cultura aplicáveis em 
toda a Europa deve ser rejeitada, uma vez que tal decisão não pode ter devidamente em conta 
as diferentes condições naturais e climatéricas locais na Europa e irá contra um 
entendimento do cultivo integrado como um conceito que faz das circunstâncias locais a base 
para qualquer medida a tomar.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen + Kathy Sinnott 

Alteração 281
Artigo 13, n.º 8

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

8. As normas de gestão integrada das pragas 
específicas para as culturas em causa, 
referidas no n.º 6, podem ser elaboradas em 
conformidade com o n.° 3 do artigo 6.º da 
Directiva 98/34/CE. A participação de todas 
as partes interessadas e do público será
incentivada.
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Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao n.º 1 do artigo 13.º.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Jill Evans

Alteração 282
Artigo 13, n.º 8

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

8. As normas, métodos e práticas de
alternativas não-químicas de protecção 
fitossanitária e de gestão das pragas e das 
culturas referidas no n.º 6, podem ser 
elaboradas em conformidade com o n.° 3 do 
artigo 6.º da Directiva 98/34/CE, com a 
participação de todas as partes interessadas 
e do público.

Or. en

Justificação

Ver justificações dos n.ºs 1 e 2 do artigo 13.º.

Alteração apresentada por Margrete Auken e Hiltrud Breyer

Alteração 283
Artigo 13, n.º 8

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

8. As normas de gestão integrada das pragas 
específicas para as culturas em causa, 
referidas no n.º 6, podem ser elaboradas em 
conformidade com o n.° 3 do artigo 6.º da 
Directiva 98/34/CE, com a participação de 
todas as partes interessadas e do público.

Or. en

Justificação

A participação é importante para a aceitação pelo público das normas da gestão integrada 
das pragas.
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Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 284
Artigo 13, n.º 8

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

8. As normas de gestão integrada das pragas 
específicas para as culturas em causa, 
referidas no n.º 6, podem ser elaboradas em 
conformidade com o n.° 3 do artigo 6.º da
Directiva 98/34/CE. A participação de todas 
as partes interessadas e do público será
incentivada.

Or. en

Justificação

A participação pública das partes interessadas é um factor fundamental para a boa aplicação 
da gestão integrada das pragas e para a agricultura biológica.

Alteração apresentada por Margrete Auken e Hiltrud Breyer
Alteração 285

Artigo 13, n.º 8 bis (novo)

8 bis. Os requisitos mínimos para o 
desenvolvimento das normas gerais e 
específicas por cultura da  gestão integrada 
das pragas são definidos no anexo II 
quater .

Or. en

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 286
Artigo 13, n.º 8 bis (novo)

8 bis. Para aplicar os métodos e as práticas 
específicas por cultura da gestão integrada 
das pragas e para apoiar o desenvolvimento 
da agricultura biológica, os 
Estados-Membros criarão um sistema de 
financiamento adequado, baseado na 
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tributação dos pesticidas. 

Or. fr

Justificação

A tributação tem-se revelado um meio eficaz para reduzir a utilização de pesticidas em vários 
Estados-Membros da UE. Os Estados-Membros devem poder escolher o sistema mais 
adequado às suas necessidades.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen 

Alteração 287
Artigo 13, n.º 8 bis (novo)

8 bis. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas necessárias para promover a 
agricultura biológica e aumentar a 
superfície que lhe é dedicada até 30% no 
prazo de 10 anos a contar do ano de 
referência.
O ano de referência será o último ano 
anterior à entrada em vigor da directiva.

Or. en

Ver justificação relativa ao n.º 1 do artigo 13.º.

Alteração apresentada por Kathy Sinnott

Alteração 288
Artigo 13, Artigo 8 bis (novo)

8 bis. Os requisitos mínimos para o 
desenvolvimento das normas gerais e 
específicas por cultura da  gestão integrada 
das pragas são definidos no anexo II 
quater.

Or. en
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Alteração apresentada por Kathy Sinnott

Alteração 289
Artigo 13, n.º 8 ter (novo)

8 ter. Os Estados-Membros adoptarão as 
medidas necessárias para promover a 
agricultura biológica e aumentar a 
superfície que lhe é dedicada, com vista a 
atingir as seguintes metas: 
- 15% de toda a superfície cultivada 
dedicada à agricultura biológica, no prazo 
de 5 anos a contar do ano de referência;
- 30% de toda a superfície cultivada 
dedicada à agricultura biológica, no prazo 
de 10 anos a contar do ano de referência;
O ano de referência deve ser o último (de 
Janeiro a Dezembro) anterior ao da 
entrada em vigor da directiva.

Or. en

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 290
Artigo 13, n.º 8 ter (novo)

8 ter. Os Estados-Membros adoptarão as 
medidas necessárias para promover a 
agricultura biológica e aumentar a 
proporção da superfície que lhe é dedicada, 
com vista a atingir as seguintes metas:
- 15% de toda a superfície cultivada deverá 
estar em regime de agricultura biológica no 
prazo de cinco anos a contar da data de 
entrada em vigor da presente directiva; 
- 30% de toda a superfície cultivada deverá 
estar em regime de agricultura biológica no 
prazo de 10 anos a contar da data de 
entrada em vigor da presente directiva.

Or. fr
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Justificação

A promoção da agricultura biológica representa igualmente um meio de reduzir a utilização 
de pesticidas e os riscos inerentes para a saúde humana e o ambiente.

Alteração apresentada por Frieda Brepoels

Alteração 291
Artigo 13, n.º 8 bis (novo)

8 bis. Os requisitos aplicáveis aos 
beneficiários de pagamentos directos, na 
acepção do artigo 3.º, em conjugação com o 
anexo III do Regulamento (CE) 
n.º 1782/2003, serão considerados
cumpridos no que diz respeito à utilização 
de produtos de protecção das culturas se 
for feita demonstração de que foi recebida 
a formação inicial e complementar prevista 
nos artigos 5.º e 6º e de que o equipamento 
é utilizado de acordo com o disposto no 
artigo 8.º.  

Or. nl

Justificação

Uma condição essencial para a utilização correcta dos produtos de protecção das culturas é 
a posse dos conhecimentos relevantes e o adequado funcionamento dos equipamentos. A 
apresentação da demonstração por escrito relativa à formação e ao funcionamento do 
equipamento parece ser, portanto, suficiente no que respeita à condicionalidade. Se, no 
entanto, as inspecções relativas a outras regras (controlos cruzados) revelarem infracções, 
aplicar-se-ão, naturalmente, as medidas punitivas previstas no Regulamento n.º 1782/2003.

Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 292
Artigo 13, n.º 8 bis (novo)

8 bis. Os Estados-Membros adoptarão as 
medidas necessárias  para promover a 
agricultura biológica, incluindo o recurso a 
concursos públicos, e aumentar a 
proporção da superfície que lhe é dedicada, 
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com vista a atingir as seguintes metas: 
- 15% de toda a superfície cultivada em 
regime de agricultura biológica, no prazo 
de cinco anos a contar do ano de 
referência;

- 30% de toda a superfície cultivada em 
regime de agricultura biológica, no prazo 
de 10 anos a contar do ano de referência.

O ano de referência deve ser o último (de 
Janeiro a Dezembro) anterior ao da 
entrada em vigor da directiva.

Or. en

Justificação

A alteração é evidente, estabelecendo metas em coerência com a previsão das disposições 
adequadas e do apoio financeiro à gestão integrada das pragas e à agricultura biológica.

Alteração apresentada por Kathy Sinnott

Alteração 293
Artigo 13, n.º 8 quater (novo)

8 quater. Os Estados-Membros assegurarão 
o financiamento adequado para a 
aplicação das normas gerais e específicas 
por cultura da gestão integrada das pragas 
e para o aumento da superfície convertida 
à agricultura biológica, devendo esse 
financiamento ter por base um 
imposto/taxa sobre os pesticidas e outros 
instrumentos financeiros.

Or. en

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 294
Capítulo V, título
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Indicadores, relatórios e intercâmbio de 
informações

Relatórios e intercâmbio de informações

Or. de

Justificação

Simplificação e clarificação.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Anders Wijkman + Chris 
Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer e Roberto 

Musacchio +  Anne Ferreira

Alteração 295
Artigo 14, n.º 1

1. A Comissão desenvolverá indicadores de 
riscos harmonizados, em conformidade com 
o n.º 3 do artigo 18.º. Até à adopção desses 
indicadores, os Estados-Membros podem 
continuar a utilizar os indicadores nacionais 
actuais ou adoptar outros indicadores 
apropriados.

1. A Comissão desenvolverá indicadores de 
riscos e de utilização harmonizados, em 
conformidade com o n.º 3 do artigo 18.º. Até 
à adopção desses indicadores, os 
Estados-Membros podem continuar a utilizar 
os indicadores nacionais actuais ou adoptar 
outros indicadores apropriados.

Or. en

Justificação

Além das metas e indicadores de riscos, devem ser desenvolvidos metas e indicadores de 
utilização.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 296
Artigo 14, n.º 1

1. A Comissão desenvolverá indicadores de 
riscos harmonizados, em conformidade com 
o n.º 3 do artigo 18.º. Até à adopção desses 
indicadores, os Estados-Membros podem 
continuar a utilizar os indicadores nacionais 
actuais ou adoptar outros indicadores 
apropriados.

1. A Comissão desenvolverá indicadores de 
riscos harmonizados, em conformidade com 
o n.º 3 do artigo 18.º. Até à adopção desses 
indicadores, os Estados-Membros podem 
continuar a utilizar os indicadores nacionais 
actuais ou adoptar outros indicadores 
apropriados, os quais deverão respeitar os 
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requisitos da directiva e incidir nos riscos 
para a saúde e o ambiente da utilização de 
pesticidas. Será necessária a participação 
do público no desenvolvimento e 
estabelecimento dos indicadores nacionais, 
além da participação de todas as outras 
partes interessadas. Tal implica o requisito
de pleno acesso do público à informação, 
em apoio da sua participação.

Or. en

Justificação

Esta alteração é coerente com a alteração proposta para o considerando 15. É preciso que 
fique claro para os Estados-Membros que os indicadores nacionais devem dizer respeito aos 
riscos da utilização de pesticidas, não só para a saúde, como também para o ambiente. Do 
mesmo modo, devem ficar claros para os Estados-Membros os requisitos da participação do 
público no desenvolvimento, funcionamento e alterações dos indicadores nacionais, em 
conformidade com o espírito da Directiva 2003/35/CE, que estabelece a participação do 
público.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 297
Artigo 14, título e n.º 1

Indicadores Permuta de informações
1. A Comissão desenvolverá indicadores de 
riscos harmonizados, em conformidade 
com o n.º 3 do artigo 18.º. Até à adopção 
desses indicadores, os Estados-Membros 
podem continuar a utilizar os indicadores 
nacionais actuais ou adoptar outros 
indicadores apropriados.

Suprimido

Or. de

Justificação

Simplificação e clarificação.



AM\662795PT.doc 169/202 PE 388.389v01-00

PT

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Anders Wijkman + Chris 
Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer e Roberto 

Musacchio +Anne Ferreira

Alteração 298
Artigo 14, n.º 2, alínea a)

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

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

Or. fr

Ver justificação relativa ao n.º 1 do artigo 14.º.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 299
Artigo 14, n.º 2, alínea c)

c) Identificação de substâncias activas 
prioritárias, de culturas prioritárias ou de 
práticas insustentáveis que requeiram uma 
atenção especial, ou de boas práticas que 
possam ser consideradas exemplares, para a 
consecução dos objectivos da presente 
directiva em matéria de redução dos riscos e 
da dependência dos produtos 
fitofarmacêuticos.

c) Identificação de substâncias activas 
prioritárias, de culturas prioritárias ou de 
práticas insustentáveis que requeiram uma 
atenção especial, ou de boas práticas que 
possam ser consideradas exemplares, para a 
consecução dos objectivos da presente 
directiva em matéria de prevenção dos 
riscos para a saúde e o ambiente e perigos 
associados à utilização de pesticidas e da 
dependência dos pesticidas; promoção e 
incentivo da adopção de alternativas 
não-químicas de protecção fitossanitária.

Or. en

Justificação

Em relação à saúde humana, os riscos devem ser totalmente evitados, e não apenas 
reduzidos, o que está de acordo com alterações anteriormente propostas.

Alteração apresentada por Glenis Willmott, Dan Jørgensen

Alteração 300
Artigo 14, n.º 2, alínea c)
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c) Identificação de substâncias activas 
prioritárias, de culturas prioritárias ou de 
práticas insustentáveis que requeiram uma 
atenção especial, ou de boas práticas que 
possam ser consideradas exemplares, para a 
consecução dos objectivos da presente 
directiva em matéria de redução dos riscos e 
da dependência dos produtos 
fitofarmacêuticos.

c) Identificação de substâncias activas 
prioritárias, de culturas prioritárias ou de 
práticas insustentáveis que requeiram uma 
atenção especial, ou de boas práticas que 
possam ser consideradas exemplares, para a 
consecução dos objectivos da presente 
directiva em matéria de redução dos riscos
para a saúde e o ambiente e perigos 
associados à utilização de pesticidas e da 
dependência dos pesticidas; promoção e 
incentivo da adopção de alternativas 
não-químicas de protecção fitossanitária.

Or. en

Alteração apresentada por Glenis Willmott

Alteração 301
Artigo 14, n.º 3

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

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

Or. en

Alteração apresentada por Caroline Lucas + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Anders 
Wijkman + Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer 

e Roberto Musacchio 

Alteração 302
Artigo 14, n.º 3

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

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

Or. en
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Justificação

Esta alteração está de acordo com alterações anteriormente propostas sobre a participação 
plena do público e das partes interessadas. (Lucas)

Ver justificação relativa ao n.º 1 do artigo 14.º. (Wijkman + Daviese outros)

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Anders Wijkman + Chris 
Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer e Roberto 

Musacchio +  Anne Ferreira

Alteração 303
Artigo 14, n.º 4, parágrafo 1

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

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

Or. en

Justificação

Além das metas e indicadores de risco, deverão ser utilizados metas e indicadores de 
utilização.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 304
Artigo 14, n.º 5

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

Suprimido

Or. de
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Justificação

Simplificação e clarificação.

Alteração apresentada por Anne Ferreira + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Anders 
Wijkman + Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer 

e Roberto Musacchio

Alteração 305
Artigo 14, n.º 5

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

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

Or. fr

Justificação

Ver justificação relativa ao n.º 1 do artigo 14.º. (Wijkman + Davies e outros)

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 306
Artigo 14, n.º 5 bis (novo)

5 bis. A recolha dos dados não pode dar 
origem, para os agricultores e viticultores
da Comunidade, a requisitos documentais 
suplementares nem a outros requisitos 
despropositados para divulgação de 
informações.

Or. fr

Justificação

Os agricultores e viticultores estão já sujeitos a obrigações consideráveis em matéria de 
apresentação de documentos e relatórios. Se vier a surgir um regulamento estatístico para os 
produtos fitossanitários, importa que este não implique para os agricultores e viticultores 
obrigações suplementares e despropositadas em matéria de notificação e de apresentação de 
relatórios e documentos.
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Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 307
Artigo 14, n.º 5 bis (novo)

5 bis. Os Estados-Membros monitorizarão 
os progressos em matéria de redução da 
dependência e dos riscos dos pesticidas, 
recolhendo a seguinte informação:
- presença de substâncias activas utilizadas 
em culturas nos produtos agrícolas e nas 
águas de superfície, incluindo valas, nas 
diferentes zonas de produção agrícola;
- presença de múltiplas substâncias activas 
nos produtos agrícolas e nas águas de 
superfície;
- utilização de substâncias activas em kg/ha 
para cada cultura, numa base anual, e 
redução conseguida de ano para ano;
- extensão da utilização de uma gestão 
integrada das pragas e utilização de 
métodos e práticas não-químicos nas 
culturas e progressos realizados de ano 
para ano.
Os Estados-Membros recolherão os 
seguintes dados, caso existam:
- dados sobre a presença de substâncias 
activas na atmosfera nas diferentes zonas 
de produção agrícola:
- frequência do tratamento de cada cultura 
com substâncias activas e redução 
conseguida de ano para ano. 
Os Estados-Membros enviarão esta 
informação à Comissão.

Or. en

Justificação

A Comissão deve ser informada para poder monitorizar os progressos dos planos nacionais 
de redução da utilização em cada Estado-Membro. Isto permite o intercâmbio de informação 
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entre Estados-Membros e habilita a Comissão a desenvolver instrumentos para uma melhor 
harmonização da redução da utilização de substâncias activas nos Estados-Membros. Esta 
informação pode ser igualmente utilizada para aprender com as melhores práticas, estimular 
a inovação e ajudar os agricultores a optarem por métodos de produção mais eficientes e 
com melhores resultados económicos.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen

Alteração 308
Artigo 15, título e n.ºs - 1 e - 2 (novos)

Manutenção de registos e relatórios:

-1. Os distribuidores de pesticidas manterão 
registos da recepção, das vendas, das 
entregas ou de qualquer outra forma de 
distribuição de todos os pesticidas ou 
equipamentos de aplicação de pesticidas 
durante um período de dois anos. 
-2. Todos os operadores de aplicação de 
pesticidas manterão registos de todas as 
aplicações de pesticidas, quando foi 
efectuada cada aplicação e quaisquer 
observações sobre os impactos ambientais 
dessas aplicações. Estes registos serão 
abertos a inspecção, a pedido das 
autoridades competentes. As autoridades 
competentes transmitirão esta informação 
às partes interessadas, nomeadamente 
residentes e outras pessoas presentes no 
local.

Or. en

Justificação

A obrigação de manutenção de registos está já em vigor entre os operadores de aplicação de 
pesticidas que cumprem as normas EUREPGAP ou de gestão integrada das pragas, que têm 
o apoio de associações e cooperativas de agricultores em toda a Europa. 
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Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 309
Artigo 15

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

Em cada triénio, a Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório dos progressos realizados na 
aplicação da presente directiva e uma 
avaliação dos planos de acção nacionais, 
acompanhados das propostas de alteração 
que se justificarem.

Os Estados-Membros apresentarão 
anualmente à Comissão um relatório sobre 
os seus planos de acção nacionais.

Or. nl

Justificação

É importante indicar o calendário específico para a informação a dar pela Comissão e, ao 
mesmo tempo, estipular a periodicidade dos relatórios a apresentar pelos Estados-Membros 
à Comissão.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 310
Artigo 15

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

De cinco em cinco anos, a Comissão 
apresentará ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório dos progressos 
realizados na aplicação da presente directiva, 
incluindo os programas de acção 
nacionais, acompanhado das propostas de 
alteração que se justificarem.

Em cada triénio, os Estados-Membros 
apresentarão à Comissão um relatório 
sobre a execução dos seus planos de acção 
nacionais.

Or. fr
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Justificação

Uma comunicação regular dos progressos realizados na aplicação da regulamentação 
constitui a chave do sucesso desta proposta legislativa. Permitirá o intercâmbio de 
experiências entre os Estados-Membros, assim como a avaliação dos programas nacionais 
pela Comissão e, quando for caso disso, constituirá uma oportunidade para propor as 
alterações necessárias.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 311
Artigo 15

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

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

Or. en

Justificação

Uma frequência mínima de cinco anos dará a cada legislatura parlamentar a possibilidade 
de tomar conhecimento dos progressos.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 312
Artigo 15

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

A Comissão apresentará bienalmente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório dos progressos realizados na 
aplicação da presente directiva e uma 
avaliação dos planos de acção nacionais, 
acompanhados das propostas de alteração 
que se justificarem. Os Estados-Membros
procederão à revisão dos seus planos de 
acção nacionais pelo menos de 2 em 2 anos 
e apresentarão anualmente à Comissão um 
relatório sobre os seus planos de acção 
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nacionais.

Or. en

Justificação

Considerando os riscos e os potenciais impactos negativos, agudos e crónicos, da utilização 
de pesticidas na saúde e o reconhecimento pela Comissão de que existem lacunas no actual 
quadro legislativo e de que a actual fase de utilização não foi suficientemente tida em conta, 
os Estados-Membros devem rever os planos de acção nacionais pelo menos de dois em dois
anos e comunicar anualmente resultados à Comissão, para a verificação de quaisquer 
alterações.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Chris Davies, Margrete Auken, Hiltrud Breyer e 
Roberto Musacchio

Alteração 313
Artigo 15

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

A Comissão apresentará trienalmente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório dos progressos realizados na 
aplicação da presente directiva e uma 
avaliação dos planos de acção nacionais, 
acompanhados das propostas de alteração 
que se justificarem.

Os Estados-Membros apresentarão 
anualmente à Comissão um relatório sobre 
os seus planos de acção nacionais.

Or. en

Justificação

A informação regular sobre os progressos da aplicação da regulamentação é uma chave 
para o sucesso. Permite igualmente o intercâmbio entre Estados-Membros, a avaliação dos 
planos de acção nacionais pela Comissão e, se necessário, a introdução de alterações.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Anders Wijkman

Alteração 314
Artigo 15
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Relatórios Manutenção de registos e relatórios

1. Os distribuidores de pesticidas manterão 
registos da recepção, das vendas, das 
entregas ou de qualquer outra forma de 
distribuição de todos os pesticidas ou 
equipamentos de aplicação de pesticidas 
durante um período de dois anos.
2. Todos os operadores de aplicação de 
pesticidas manterão registos de todas as 
aplicações de pesticidas, quando foi 
efectuada cada aplicação e quaisquer 
observações sobre os impactos ambientais 
dessas aplicações. Estes registos serão 
abertos a inspecção, a pedido das 
autoridades competentes. 

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

3. A Comissão apresentará trienalmente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório dos progressos realizados na 
aplicação da presente directiva e uma 
avaliação dos planos de acção nacionais, 
acompanhados das propostas de alteração 
que se justificarem.

Or. en

Justificação

A obrigação de manutenção de registos está já em vigor entre os operadores de pesticidas 
que cumprem as normas EUREPGAP ou de gestão integrada das pragas, que tem o apoio de 
associações e cooperativas de agricultores em toda a Europa. 

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 315
Artigo 15

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

De três em três anos, a Comissão 
apresentará ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório dos progressos 
realizados na aplicação da presente directiva, 
incluindo uma avaliação dos programas de
acção nacionais, acompanhado das 
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se justificarem. propostas de alteração que se justificarem.

Anualmente, os Estados-Membros 
apresentarão à Comissão um relatório 
sobre os seus planos de acção nacionais.

Or. fr

Justificação

A informação regular sobre os progressos da aplicação da regulamentação é uma chave 
para o sucesso, pois permite o intercâmbio de experiências entre Estados-Membros, a 
avaliação dos planos de acção nacionais pela Comissão e, se necessário, a introdução de 
alterações.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 316
Artigo 15

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

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

Or. de

Justificação

O Conselho e o Parlamento Europeu devem receber relatórios de cinco em cinco anos, o que 
justifica esta alteração.

Alteração apresentada por Margrete Auken e Hiltrud Breyer

Alteração 317
Artigo 15 bis (novo)

Artigo 15.º bis
Manutenção de registos

Os utilizadores profissionais de produtos
fitofarmacêuticos manterão registos das 
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utilizações de pesticidas por um período de, 
pelo menos, 10 anos.
Disponibilizarão a informação contida 
nestes registos a pedido das autoridades 
competentes. Manterão esta informação 
igualmente disponível para vizinhos e 
residentes, retalhistas ou operadores de 
abastecimento de água para consumo 
público que a solicitem. A informação 
sobre todas as aplicações de pesticidas num 
determinado produto agrícola será dada 
aos retalhistas e grossistas sob a forma de 
um “passaporte de pesticida”.

Or. en

Justificação

Os retalhistas e grossistas solicitaram que fosse assegurada a informação completa sobre os 
pesticidas aplicados num determinado produto, a fim de melhor cumprirem os requisitos de 
rastreabilidade e melhorarem as análises de resíduos de pesticidas nos seus sistemas de 
qualidade. Os produtores primários devem ser obrigados a disponibilizar os dados registados 
em cumprimento do presente regulamento a pedido dos seus clientes. 

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 318
Artigo 15 bis (novo)

Artigo 15.º bis
Intercâmbio de informações e das melhores 

práticas
A Comissão criará uma plataforma para o 
intercâmbio de informações e das melhores 
práticas no domínio da utilização 
sustentável de pesticidas e da gestão 
integrada das pragas.

Or. nl
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Justificação

Uma componente importante da promoção da utilização sustentável de pesticidas e da gestão 
integrada das pragas é o intercâmbio de informações e de melhores práticas entre os 
Estados-Membros e outras partes interessadas. Isto significa que não é preciso estar sempre 
a reinventar a roda. Podem ser incluídas iniciativas existentes (como a Iniciativa Europeia 
para o desenvolvimento sustentável na agricultura). 

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 319
Artigo 19

Despesas Base de dados
Para apoiar o estabelecimento de sistemas e 
de uma política harmonizados, no domínio 
da utilização sustentável de pesticidas, a 
Comissão pode financiar:

Para garantir o estabelecimento de sistemas 
e de uma política harmonizados, no domínio
da utilização sustentável de pesticidas em 
todo o mercado interno europeu, a 
Comissão pode financiar:

a) A criação de um sistema harmonizado, 
que inclua uma base de dados apropriada, 
para a recolha e armazenagem de 
informações relativas a indicadores de 
riscos de pesticidas e para a disponibilização 
dessas informações às autoridades 
competentes, a outras partes interessadas e 
ao grande público;

a) A criação de um sistema harmonizado, 
que inclua uma base de dados apropriada, 
para a recolha e armazenagem de
informações relativas a pesticidas e para a 
disponibilização dessas informações às 
autoridades competentes e a outras partes 
interessadas;

b) A realização dos estudos necessários 
para a elaboração e o desenvolvimento de 
legislação, incluindo a adaptação dos 
anexos da presente directiva ao progresso 
técnico;
c) O desenvolvimento de directrizes e 
melhores práticas que facilitem a aplicação 
da presente directiva.

Or. de

Justificação

Simplificação, uma vez que nos Estados-Membros já foram elaborados regulamentos e 
orientações de execução e que é preciso tomar medidas que assegurem que os 
Estados-Membros revejam estas disposições. 
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Alteração apresentada por Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer e Roberto Musacchio + Anne Ferreira

Alteração 320
Artigo 19, alínea a)

a) A criação de um sistema harmonizado, 
que inclua uma base de dados apropriada, 
para a recolha e armazenagem de 
informações relativas a indicadores de riscos 
de pesticidas e para a disponibilização 
dessas informações às autoridades 
competentes, a outras partes interessadas e 
ao grande público;

a) A criação de um sistema harmonizado, 
que inclua uma base de dados apropriada, 
para a recolha e armazenagem de 
informações relativas a indicadores de riscos 
e de utilização de pesticidas e para a 
disponibilização dessas informações às 
autoridades competentes, a outras partes 
interessadas e ao grande público;

Or. fr

Justificação

Ver justificação relativa ao parágrafo 2, alínea a), do artigo 14.º. (Ferreira)

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 321
Artigo 20, n.º 1

1. Os Estados-Membros porão em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva o mais 
tardar em [data de entrada em vigor + 2
anos]. Os Estados-Membros comunicarão 
imediatamente à Comissão o texto das 
referidas disposições, bem como um quadro 
de correspondência entre essas disposições e 
a presente directiva.

1. Os Estados-Membros porão em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva o mais 
tardar em [data de entrada em vigor + 5
anos]. Os Estados-Membros comunicarão 
imediatamente à Comissão o texto das 
referidas disposições, bem como um quadro 
de correspondência entre essas disposições e 
a presente directiva.

Quando os Estados-Membros adoptarem tais 
disposições, estas incluirão uma referência à 
presente directiva ou serão acompanhadas 
dessa referência aquando da sua publicação 
oficial. As modalidades dessa referência 
serão adoptadas pelos Estados-Membros.

Quando os Estados-Membros adoptarem tais 
disposições, estas incluirão uma referência à 
presente directiva ou serão acompanhadas 
dessa referência aquando da sua publicação 
oficial.
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Or. de

Justificação

Uma vez que já existem disposições nos Estados-Membros, o prazo para o cumprimento deve 
ser fixado em cinco anos após a data de entrada em vigor. Entretanto, o regulamento 
anterior garantirá a utilização adequada dos pesticidas.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 322
Artigo 20, n.º 1, parágrafo 1

1. Os Estados-Membros porão em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva o mais 
tardar em [data de entrada em vigor + 2 
anos]. Os Estados-Membros comunicarão 
imediatamente à Comissão o texto das 
referidas disposições, bem como um quadro 
de correspondência entre essas disposições e 
a presente directiva.

1. Os Estados-Membros porão em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva o mais 
tardar em [data de entrada em vigor + 1 
ano]. Os Estados-Membros comunicarão 
imediatamente à Comissão o texto das 
referidas disposições, bem como um quadro 
de correspondência entre essas disposições e 
a presente directiva.

Or. en

Justificação

Considerando os riscos e os potenciais impactos negativos, agudos e crónicos, da utilização 
de pesticidas na saúde e o reconhecimento pela Comissão de que existem lacunas no actual 
quadro legislativo e de que a actual fase de utilização não foi suficientemente tida em conta, 
os Estados-Membros devem pôr em vigor as disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar cumprimento à presente directiva num prazo inferior a 
2 anos a contar da sua entrada em vigor.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Anders Wijkman +  
Kathy Sinnott

Alteração 323
Anexo I, n.º 1

1. Legislação aplicável aos pesticidas e à 
utilização de pesticidas.

1. Legislação aplicável aos pesticidas e à 
utilização de pesticidas, aos rótulos dos 
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pesticidas e ao sistema de rotulagem, à 
terminologia dos pesticidas e à segurança, 
toxicidade e eco-toxicidade dos pesticidas.

Or. en

Justificação

Melhoria dos programas de formação.

Alteração apresentada por Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer e Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Alteração 324
Anexo I, n.º 2, alínea a)

a) Riscos para as pessoas (operadores, 
residentes, passantes, pessoas que entrem 
nas zonas tratadas e pessoas que manuseiem 
ou comam produtos tratados) e agravamento 
dos mesmos por factores como o tabagismo;

a) Riscos para as pessoas (operadores, 
residentes, passantes, pessoas que entrem 
nas zonas tratadas e pessoas que manuseiem 
ou comam produtos tratados) e potenciais 
efeitos adversos da exposição, agudos e 
crónicos de longo prazo, bem como 
agravamento dos mesmos por factores como 
o tabagismo;

Or. en

Justificação

Os utilizadores de pesticidas devem estar plenamente conscientes dos riscos e dos potenciais 
impactos negativos, agudos e crónicos a longo prazo na saúde da utilização de pesticidas. 
(Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer e Roberto 
Musacchio)

Quem utilizar pesticidas tem de estar plenamente consciente dos riscos e dos potenciais 
impactos negativos, agudos e crónicos a longo prazo na saúde da utilização de pesticidas. 
(Caroline Lucas)

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Anders Wijkman +  
Kathy Sinnott

Alteração 325
Anexo I, n.º 2, alínea a)



AM\662795PT.doc 185/202 PE 388.389v01-00

PT

a) Riscos para as pessoas (operadores, 
residentes, passantes, pessoas que entrem 
nas zonas tratadas e pessoas que manuseiem 
ou comam produtos tratados) e agravamento 
dos mesmos por factores como o tabagismo;

a) Riscos para as pessoas (operadores, 
residentes, passantes, pessoas que entrem 
nas zonas tratadas e pessoas que manuseiem 
ou comam produtos tratados) e agravamento 
dos mesmos por factores como o tabagismo, 
a ingestão de alimentos ou a não utilização 
de equipamento de protecção adequado;

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao n.º 1 do anexo I.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Anders Wijkman +  
Kathy Sinnott

Alteração 326
Anexo I, n.º 2, alínea b)

b) Sintomas de envenenamento por 
pesticidas e primeiros socorros;

b) Sintomas de envenenamento por 
pesticidas e primeiros socorros e sintomas 
de efeitos crónicos sobre a saúde;

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao n.º 1 do anexo I.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 327
Anexo I, n.º 2, alínea c)

c) Riscos para as plantas não-visadas, para 
os insectos úteis, para a fauna e a flora 
selvagens, para a biodiversidade e para o 
ambiente em geral.

c) Riscos para as plantas não-visadas, para 
os insectos úteis, para a fauna e a flora 
selvagens, para a biodiversidade e para o 
ambiente em geral, com especial atenção 
aos efeitos negativos da utilização de 
pesticidas na agricultura, por exemplo, a 
perda de inimigos naturais das pragas e a 
diminuição da polinização por insectos;

Or. en
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Justificação

A utilização de pesticidas envolve custos externos na agricultura, pelo que o recente 
conhecimento desses efeitos negativos deve ser integrado nos programas de formação.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 328
Anexo I, n.º 3

3. Noções sobre técnicas e estratégias de 
gestão integrada das pragas e sobre técnicas 
e estratégias de gestão integrada das 
culturas, bem como sobre os princípios da 
agricultura biológica; informação sobre 
normas de gestão integrada das pragas, de 
aplicação geral ou específicas para as 
culturas em causa.

3. Noções sobre técnicas e estratégias de 
gestão integrada das culturas, sobre a 
aplicação racional de uma combinação de 
medidas biológicas, biotecnológicas, 
químicas, culturais ou de melhoramento de 
plantas, bem como sobre os princípios da 
agricultura biológica; informação sobre 
normas de aplicação geral ou específicas 
para as culturas em causa e o incentivo à 
utilização de meios naturais de controlo de 
pragas;

Or. pl

Justificação

O programa de formação deve incluir material sobre boas práticas agrícolas, de acordo com a 
Directiva 91/414/CEE (definição de “controlo integrado”) e com o Regulamento de 
23 de Fevereiro de 2005, relativo 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, e que altera a Directiva 91/414/CEE do Conselho.

Alteração apresentada por Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer e Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Alteração 329
Anexo I, n.º 3

3. Noções sobre técnicas e estratégias de 
gestão integrada das pragas e sobre técnicas 

3. Noções sobre técnicas e estratégias de 
gestão integrada das pragas e sobre técnicas 
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e estratégias de gestão integrada das 
culturas, bem como sobre os princípios da 
agricultura biológica; informação sobre 
normas de gestão integrada das pragas, de 
aplicação geral ou específicas para as 
culturas em causa.

e estratégias de gestão integrada das 
culturas, bem como sobre os princípios da 
agricultura biológica; informação sobre 
normas, métodos e práticas de alternativas
não-químicas de protecção fitossanitária e
de gestão das pragas e das culturas, de 
aplicação geral ou específicas para as 
culturas em causa.

Or. en

Justificação

Algumas utilizações de pesticidas têm fins meramente "cosméticos", não associados a 
quaisquer pragas ou doenças específicas, não servindo, portanto, objectivos fitossanitários 
ou de gestão das pragas. Tendo em consideração os riscos existentes e os impactos negativos 
agudos e crónicos na saúde humana, como é exposto mais integralmente na avaliação de 
impacto da estratégia temática, os Estados-Membros devem promover e incentivar a 
utilização de alternativas não-químicas para a protecção das plantas e a gestão das pragas e 
das culturas. 

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Anders Wijkman +  
Kathy Sinnott

Alteração 330
Anexo I, n.º 3

3. Noções sobre técnicas e estratégias de 
gestão integrada das pragas e sobre técnicas 
e estratégias de gestão integrada das 
culturas, bem como sobre os princípios da 
agricultura biológica; informação sobre 
normas de gestão integrada das pragas, de 
aplicação geral ou específicas para as 
culturas em causa.

3. Noções sobre técnicas e estratégias de 
gestão integrada das pragas e sobre técnicas 
e estratégias de gestão integrada das 
culturas, bem como sobre os princípios da 
agricultura biológica e sobre protecção 
não-química de culturas, nomeadamente 
métodos de prevenção e métodos de 
controlo biológico; informação sobre 
normas de gestão integrada das pragas, de 
aplicação geral ou específicas para as 
culturas em causa.

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao n.º 1 do anexo I.
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Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Anders Wijkman +  
Kathy Sinnott

Alteração 331
Anexo I, n.º 4

4. Iniciação à avaliação comparativa ao nível 
do utilizador, para ajudar os utilizadores 
profissionais a efectuarem a escolha mais 
apropriada entre os produtos autorizados 
para resolver um dado problema de pragas, 
numa situação determinada.

4. Iniciação à avaliação comparativa ao nível 
do utilizador, para ajudar os utilizadores 
profissionais a efectuarem a escolha mais 
apropriada entre os produtos autorizados 
para resolver um dado problema de pragas, 
numa situação determinada, optando pelo 
produto menos perigoso para a saúde 
humana e o ambiente.

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao n.º 1 do Anexo I.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Jill Evans

Alteração 332
Anexo I, n.º 5

5. Medidas de minimização dos riscos para 
as pessoas, para as espécies não-visadas e 
para o ambiente: métodos de trabalho 
seguros no que respeita à armazenagem, ao 
manuseamento e à mistura de pesticidas e à 
eliminação de embalagens vazias, de outros 
materiais contaminados e de pesticidas 
excedentários (incluindo os restos contidos 
nos reservatórios), concentrados ou diluídos; 
maneiras recomendadas de limitar a 
exposição dos operadores (equipamento de 
protecção individual). 

5. Medidas de minimização dos riscos para 
as pessoas, para as espécies não-visadas e 
para o ambiente: métodos de trabalho 
seguros no que respeita à armazenagem, ao 
manuseamento e à mistura de pesticidas e à 
eliminação de embalagens vazias, de outros 
materiais contaminados e de pesticidas 
excedentários (incluindo os restos contidos 
nos reservatórios), concentrados ou diluídos; 
maneiras recomendadas de limitar a 
exposição dos operadores (equipamento de 
protecção individual); conhecimento de 
todos os potenciais factores de exposição, 
incluindo a exposição prolongada a 
pesticidas na atmosfera, a exposição a 
vapores após a aplicação, a reactivação, a 
precipitação, os pesticidas transportados de 
uma aplicação no exterior e redistribuídos 
num ambiente interior, a exposição a 
misturas, os resíduos de pesticidas 
transportados no pólen ou em poeiras das 
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culturas (por exemplo, durante as 
colheitas), a propagação de solos 
contaminados e o transporte a longa 
distância.

Or. en

Justificação

Os utilizadores de pesticidas têm de estar plenamente conscientes de todos os potenciais 
factores de exposição e dos riscos inerentes, não só para a sua própria saúde, mas também 
para a saúde de outros que podem ser expostos, em especial residentes e comunidades que 
habitam nas proximidades dos campos pulverizados.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen e Glenis Willmott

Alteração 333
Anexo I, n.º 6

6. Preparação do equipamento de aplicação 
para ser posto em funcionamento, incluindo 
a calibração do mesmo, e para ser utilizado 
com riscos mínimos para o utilizador, para 
outras pessoas, para as espécies animais e 
vegetais não-visadas, para a biodiversidade e 
para o ambiente. 

6. Preparação do equipamento de aplicação 
para ser posto em funcionamento, incluindo 
a calibração do mesmo, e para ser utilizado 
com riscos mínimos para o utilizador, para 
outras pessoas, para as espécies animais e 
vegetais não-visadas, para a biodiversidade e 
para o ambiente e os recursos hídricos. 

Or. en

Justificação

É necessário reforçar a referência específica à protecção dos recursos hídricos. É igualmente 
necessário assegurar que sejam tomadas medidas em caso de condições climáticas extremas 
e de possível escorrência de pesticidas para massas de água. O clima tem uma influência 
muito importante nos níveis de contaminação. Os solos húmidos apresentam maiores riscos 
de escorrência de pesticidas. As grandes tempestades aumentam consideravelmente os riscos 
de escorrências provenientes de explorações e terrenos agrícolas.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Anders Wijkman +  
Kathy Sinnott

Alteração 334
Anexo I, n.º 7
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7. Utilização do equipamento de aplicação e 
manutenção do mesmo e técnicas de 
pulverização específicas (por exemplo, 
pulverização de baixos volumes, difusores 
de pequena dispersão); objectivos da 
inspecção técnica dos pulverizadores em 
serviço e maneiras de melhorar a qualidade 
da pulverização.

7. Utilização do equipamento de aplicação e 
manutenção do mesmo e técnicas de 
pulverização específicas para reduzir a 
utilização, a dispersão e os riscos (por 
exemplo, pulverização de baixos volumes, 
difusores de pequena dispersão); objectivos 
da inspecção técnica dos pulverizadores em 
serviço e maneiras de melhorar a qualidade 
da pulverização.

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao n.º 1 do anexo I.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen e Glenis Willmott

Alteração 335
Anexo I, n.º 8

8. Acções de emergência para a protecção da 
saúde humana e do ambiente, em caso de 
derrame acidental ou de contaminação.

8. Acções de emergência para a protecção da 
saúde humana, do ambiente e dos recursos 
hídricos, em caso de derrame acidental, de 
contaminação e de condições 
meteorológicas extremas de que possam 
resultar riscos de lixiviação de pesticidas.

Or. en

Justificação

É necessário reforçar a referência específica à protecção dos recursos hídricos. É igualmente 
necessário assegurar que sejam tomadas medidas em caso de condições climáticas extremas 
e de possível escorrência de pesticidas para massas de água. O clima tem uma influência 
muito importante nos níveis de contaminação. Os solos húmidos apresentam maiores riscos 
de escorrência de pesticidas. As grandes tempestades aumentam consideravelmente os riscos 
de escorrências provenientes de explorações e terrenos agrícolas.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Anders Wijkman +  
Kathy Sinnott

Alteração 336
Anexo I, n.º 10 bis (novo)
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10 bis. As categorias específicas em que um 
operador de pesticidas pode ser licenciado, 
que podem incluir: 
a) Controlo de pragas agrícolas
b) Controlo de pragas florestais
c) Tratamento de sementes
d) Controlo de pragas aquáticas
e) Controlo de pragas que afectem vias de 
passagem públicas
f) Controlo de pragas que afectem a saúde 
pública 
g) Controlo e regulação de pragas de 
roedores

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa ao n.º 1 do anexo I.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen e Glenis Willmott

Alteração 337
Anexo I, n.º 10 bis (novo)

10 bis. Cuidados especiais nas zonas de 
protecção previstas nos artigos 6.º e 7.º da 
Directiva-Quadro relativa à água

Or. en

Justificação

Nos termos da Directiva-Quadro relativa à água, a protecção especial das águas de 
superfície e subterrâneas e a conservação dos habitats e das espécies directamente 
dependentes da água, assim como das massas de água destinadas ao consumo público, exige 
protecção e cuidados específicos. É importante identificar este aspecto nos programas de 
formação, para que os utilizadores profissionais, os distribuidores e os técnicos estejam 
cientes destas necessidades.
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Alteração apresentada por Dan Jørgensen e Glenis Willmott

Alteração 338
Anexo I, n.º 10 ter (novo)

10 ter. Abordagens com base no risco que 
tenham em conta as variáveis locais da 
captação, como o clima, os tipos de solo e 
de cultura e os desníveis 

Or. en

Justificação

Os programas devem incluir igualmente o desenvolvimento de conhecimentos sobre a 
avaliação de riscos, que tenham em conta as condições locais, no contexto das melhores 
práticas.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 339
Anexo II

Este anexo é suprimido

Or. de

Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer e Roberto Musacchio

Alteração 340
Anexo II bis (novo)

Anexo II bis
Elementos mínimos do relatório de 

informação nacional
Parte A: Elementos a incluir nos estudos 
nacionais iniciais da redução da utilização 
de pesticidas
Descrição das condições actuais:
• Informação disponível sobre a produção, 
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importação, exportação, vendas e 
distribuição de pesticidas;
• Padrões actuais do consumo de pesticidas 
(quantidades globais de ingredientes 
activos utilizados; quantidades específicas 
de pesticidas utilizados em aplicações 
específicas nas principais culturas e em 
utilizações não agrícolas, especialmente em 
espaços públicos; cálculo do índice de 
frequência dos tratamentos);
• Descrição dos impactos no ambiente, na 
cadeia alimentar e na saúde humana dos 
actuais padrões de utilização de pesticidas, 
com base nos dados recolhidos através dos 
programas de monitorização existentes;
• Panorâmica da legislação e dos 
instrumentos políticos actuais e da sua 
eficácia; 
• Avaliação da necessidade de pesticidas;
• Lacunas identificadas em qualquer 
elemento da informação acima referida.
Cenários para a redução dos pesticidas:
• 30% e 50% de redução da utilização 
medida pelo índice de frequência dos 
tratamentos.
Avaliação das consequências da aplicação 
dos vários cenários:
• Efeitos no ambiente (incluindo o consumo 
de energia e gases com efeito de estufa);
• Efeitos na saúde pública (trabalhadores, 
residentes, outras pessoas presentes, 
resíduos nos alimentos);
• Efeitos na produção agrícola;
• Custos e benefícios económicos 
(incluindo a redução dos custos ocultos) 
dos vários cenários.
Identificação e avaliação dos elementos 
necessários para concretizar os cenários:
• Impacto dos elementos especificados na 
directiva na obtenção das reduções da 
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utilização;
• Dados científicos suplementares e forma 
de os obter – por exemplo, capacidade 
adicional de monitorização, instalações de 
investigação;
• Capacidade adicional necessária para 
obter a redução da utilização de pesticidas 
– por exemplo, serviços de aconselhamento 
agrícola, inspectores para o controlo da 
utilização;
• Possíveis fontes de financiamento, 
incluindo impostos, para a implementação 
dos vários cenários.
Conclusões
• Metas alcançáveis de redução da 
utilização de pesticidas em culturas 
específicas e em situações de controlo de 
pragas não agrícolas, assim como a nível 
nacional, que respeitem, no mínimo, os 
objectivos obrigatórios de redução 
estabelecidos no artigo 6.º e que visem 
realizar novas reduções de utilização no 
futuro.
Parte B: Elementos a incluir nos 
subsequentes estudos nacionais de redução 
da utilização de pesticidas
• Avaliação das experiências dos 3 anos 
anteriores no que se refere à execução do 
programa de redução dos pesticidas.
• Outros elementos como acima.
Fixação de novas metas para o próximo 
período.

Or. en

Justificação

Este novo Anexo é necessário como documento de orientação dos Estados-Membros para a 
elaboração dos relatórios de informação nacionais e para assegurar a homogeneidade entre 
os relatórios dos Estados-Membros e a avaliação da situação no conjunto da UE pela 
Comissão Europeia.
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Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer e Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Anders 

Wijkman

Alteração 341
Anexo II ter (novo)

Anexo II ter
Elementos mínimos dos planos de acção 
nacionais para a redução dos riscos e da 

utilização de pesticidas
Objectivos qualitativos e quantitativos:
• Objectivos intercalares para a redução 
dos riscos e da utilização, medidos pelo 
índice de frequência dos tratamentos;
• Objectivos para grupos-alvo ou utilizações 
específicas, por exemplo, autoridades 
públicas, agricultores, vias de passagem de 
transportes;
• Objectivos para a redução da utilização 
em zonas sensíveis aos pesticidas;
• Objectivos para a eliminação progressiva 
dos pesticidas e seus resíduos nas águas 
subterrâneas e noutros meios ambientais;
• Objectivos para culturas e/ou regiões 
problemáticas.
Controlos das utilizações:
• Medidas para assegurar a aplicação das 
práticas da gestão integrada das pragas;
• Controlos como o da proibição de 
aplicação de pesticidas nas proximidades 
de poços de água para consumo público ou 
em zonas sensíveis aos pesticidas, como os 
sítios naturais e em zonas de protecção; 
• Controlos incluindo a proibição de 
aplicação de pesticidas em zonas de elevado 
risco de exposição, como escolas, parques e 
outros espaços públicos, bermas de estrada, 
etc. 
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Investigação e extensão:
• Investigação sobre alternativas 
não-químicas aos pesticidas;
• Programas de demonstração sobre como 
reduzir a frequência das aplicações 
utilizando métodos e sistemas não-químicos 
de controlo de pragas;
• Formação de conselheiros agrícolas em 
métodos e sistemas não-químicos de 
controlo de pragas;
• Investigação sobre possíveis reduções da 
utilização por meio da aplicação de 
melhores equipamentos, métodos e técnicas 
de pulverização.
Informação, educação e formação:
• Educação de todos os operadores de 
aplicação de pesticidas sobre os perigos que 
os pesticidas representam para a saúde, 
assim como sobre métodos e sistemas 
não-químicos de controlo de pragas;
• Orientações para os operadores de 
pesticidas, por exemplo, sobre o 
armazenamento e manuseamento dos 
pesticidas.
Equipamento de aplicação de pesticidas:
• Inspecção do equipamento em uso.
Instrumentos financeiros:
• Apoio financeiro para a aplicação das 
normas e práticas da gestão integrada das 
pragas;
• Apoio financeiro para outras medidas de 
redução da utilização de pesticidas;
• Maior aplicação de mecanismos de 
condicionalidade.

Or. en

Justificação

Este novo Anexo é necessário como documento de orientação dos Estados-Membros para a 
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execução dos planos de acção nacionais e para assegurar a homogeneidade entre os 
Estados-Membros.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer e Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Anders 

Wijkman

Alteração 342
Anexo II quater (novo)

Anexo II quater 

Elementos para os critérios de gestão 
integrada das pragas, de aplicação geral ou 

específicos por cultura
A gestão integrada das pragas inclui, no 
mínimo, os seguintes critérios gerais:
a) A prevenção e/ou supressão de 
organismos nocivos deve ser efectuada ou 
apoiada, entre outras opções, especialmente 
por:
• Utilização da melhor rotação de culturas, 
obtendo uma população equilibrada de 
organismos no solo e mantendo o solo 
saudável, a fim de prevenir surtos de 
pragas ligadas ao solo e de eliminar a 
utilização de fumigadores ou outros 
produtos químicos para tratamento dos 
solos;
• Criação de uma estrutura de solo que 
possa suportar uma cultura saudável, por 
exemplo, estimulando a percentagem de 
matéria orgânica, limitando a 
profundidade da lavra, prevenindo a erosão 
e aplicando a melhor sequência de 
culturas;
• Utilização de técnicas de cultura 
adequadas, nomeadamente no que diz 
respeito à preparação da semente, a época 
de sementeira e à densidade, à preparação 
dos solos, às medidas de higiene e à poda;
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• Utilização das melhores variedades 
resistentes/tolerantes e utilização de 
sementes e material certificados;
• Utilização de uma fertilização 
equilibrada, com base na informação 
relativa aos nutrientes já presentes no solo 
e na estrutura do solo, de práticas de 
calagem e de irrigação/drenagem que 
reduzam a susceptibilidade às pragas e às 
doenças. Deve ser evitada a irrigação com 
águas subterrâneas;
• Prevenção da propagação de organismos 
nocivos através da maquinaria e do 
equipamento;
• Protecção e reforço de organismos 
benéficos importantes, como a utilização de 
infra-estruturas ecológicas dentro e fora 
dos locais de produção, a retirada de uma 
percentagem mínima de terras e a 
plantação de espécies que atraiam inimigos 
naturais das pragas. 
b) Os organismos nocivos devem ser 
monitorizados com os métodos e 
instrumentos apropriados. Estes 
instrumentos devem incluir sistemas 
científicos de alerta, de previsão e 
diagnóstico precoce, quando viáveis, assim 
como aconselhamento profissionalmente 
qualificado, como o que é dado por serviços 
de divulgação públicos e privados.  
c) Com base nos resultados da 
monitorização, o utilizador profissional tem 
de decidir se e em que momento deve 
aplicar medidas de protecção 
fitofarmacêuticas. Os limiares de 
infestação consistentes e cientificamente 
comprovados são elementos essenciais para 
a tomada de decisões. Os limiares de 
infestação regionais serão tidos em conta, 
sempre que possível, antes dos tratamentos.
d) Os métodos biológicos, físicos, 
mecânicos e outros não-químicos devem ter 
preferência sobre os métodos químicos, 
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sempre que possível. Contra as ervas 
daninhas, deve ser preferida a monda 
mecânica e outros métodos não-químicos, 
em vez de métodos químicos, sempre que 
possível. Só devem ser permitidas excepções 
em caso de más condições climáticas 
durante um período prolongado que 
tornem impossível a monda mecânica.
e) O produto fitofarmacêutico a aplicar 
deve ser específico para a praga em questão 
e apresentar efeitos secundários mínimos 
para os utilizadores e o ambiente, como é o 
caso dos extractos de plantas e de árvores e 
as substância minerais para a prevenção de 
fungos.
f) O utilizador profissional deve manter a 
utilização de produtos fitofarmacêuticos e 
outras formas de intervenção nos níveis 
necessários, por exemplo reduzindo a dose 
aplicada ou a frequência das aplicações ou 
aplicando apenas um tratamento parcial, 
considerando que o nível de risco na 
vegetação é aceitável e que não aumenta o 
risco de desenvolvimento de resistência nas 
populações de organismos nocivos.
g) Sempre que exista um risco conhecido 
de resistência às medidas fitofarmacêuticas 
e o nível de organismos nocivos exija 
aplicações repetidas de produtos 
fitofarmacêuticos nas culturas, aplicam-se 
estratégias de prevenção da resistência a 
fim de preservar a eficácia do produto. Isto 
pode incluir a utilização de múltiplos 
produtos fitofarmacêuticos com diferentes 
modos de acção.
h) Os utilizadores profissionais deverão 
manter registos de todos os produtos 
fitofarmacêuticos utilizados, por cada 
campo. Com base nos registos sobre a 
utilização de produtos fitofarmacêuticos e 
na monitorização de organismos nocivos, o 
utilizador profissional deverá verificar o 
sucesso das medidas fitofarmacêuticas 
aplicadas. 
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Or. en

Justificação

Definição de gestão integrada das pragas.

Alteração apresentada por Kathy Sinnott

Alteração 343
Anexo II quinquies (novo)

Anexo II quinquies
Requisitos mínimos para as normas da 

gestão integrada das pragas em culturas 
específicas

No desenvolvimento das normas detalhadas 
da gestão integrada das pragas em culturas 
específicas, devem ser tidos em conta dez 
elementos fundamentais:
1. Métodos de criação de uma estrutura de 
solo que sirva como sistema de protecção 
adequado para a agricultura, por exemplo, 
estimulando a percentagem de matéria 
orgânica, limitando a profundidade da 
lavra, prevenindo a erosão, sequenciando 
as culturas, etc.
2. Frequência da rotação das culturas com 
vista a favorecer uma população 
equilibrada de organismos no solo e a 
manter um solo saudável, a fim de prevenir 
surtos de pragas ligadas ao solo e de 
eliminar a utilização de fumigadores e 
outros produtos químicos para tratamento 
do solo.
3. Utilização das melhores variedades de 
culturas resistentes às pragas. Para cada 
cultura, deve ser determinada a 
combinação cultura-praga que dá lugar à 
maior utilização de pesticidas e 
seleccionada a variedade mais resistente a 
esta combinação praga-cultura.
4. Utilização da melhor distância entre 
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plantas para cada cultura e de outras 
técnicas de gestão de culturas, para 
prevenir o crescimento de fungos e outras 
pragas; para a monitorização de doenças 
fúngicas, serão utilizados todos os sistemas 
disponíveis, incluindo as previsões 
meteorológicas e equipamento de detecção 
de doenças das folhas.
5. Disponibilização de refúgios adequados 
para os inimigos naturais das pragas, por 
exemplo, retirando uma percentagem 
mínima de terras para o crescimento de 
plantas sem finalidade alimentar, incluindo 
plantas que atraiam inimigos naturais das 
pragas. Como medida de transição, 
controlo biológico por meio da utilização de 
inimigos naturais das pragas (criados 
industrialmente), em especial para o 
controlo de pragas em estufas.
6. A melhor gestão possível dos nutrientes, 
a fim de reduzir a susceptibilidade a pragas 
e doenças, com base na informação relativa 
aos nutrientes já presentes no solo e na 
estrutura do solo.
7. Em princípio, utilização apenas da 
monda mecânica ou outros métodos 
não-químicos, como o uso de calor, 
permitindo-se excepções unicamente em 
caso de más condições climatéricas durante 
um período prolongado, situação em que 
pode ser aplicado um herbicida.
8. Caso os problemas de gestão da praga 
ainda subsistam depois da aplicação dos 
elementos 1 a 7, utilização dos pesticidas 
menos nocivos para o ambiente, por 
exemplo, extractos de plantas e de árvores, 
assim como outras substâncias para a 
prevenção de pragas, como as substâncias 
minerais para a prevenção do crescimento 
de fungos.
9. Aplicação de pesticidas 
a) Apenas no caso de a utilização dos 
elementos 1 a 8 não criar uma situação em 
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que a cultura esteja razoavelmente 
protegida,
b) Apenas com base em informação sobre a 
presença de pragas (observação, sensores, 
serviços em linha) que revele a necessidade 
de aplicação de pesticidas, e
c) Utilizando apenas pesticidas selectivos 
(que não prejudiquem os organismos 
benéficos) durante um período limitado.
10. Utilização mínima de outros recursos 
materiais, nomeadamente reduzindo ao 
mínimo o recurso a energia fóssil e não 
utilizando materiais como turfa, flores 
silvestres e bolbos. 
O sistema de gestão integrada das pragas 
deve ser aplicado de acordo com os 
seguintes requisitos:
- plano de gestão integrada das pragas ao 
nível da exploração agrícola com vista a 
reduzir a utilização de pesticidas,
- cumprimento de todos os regulamentos 
existentes ao nível comunitário e nacional 
relativos à utilização de pesticidas,
- registo de todas as utilizações de 
pesticidas, por cada campo, ao nível da 
exploração agrícola,
- registo, ao nível da exploração agrícola, 
de todas as medidas tomadas para prevenir 
e reduzir a libertação de pesticidas no 
ambiente.

Or. en

Justificação

Dada a variedade de definições e normas para a gestão integrada das pragas existente na 
Europa, é necessário um conjunto mínimo de elementos que constituam um documento de 
orientação dos Estados-Membros, a fim de assegurar a homogeneidade.
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