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Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 259
Artigo 6, alínea e)

e) modo de aplicação; e) modo e condições de aplicação;

Or. pl

Justificação

A directiva deveria abranger não só o modo como os produtos fitofarmacêuticos são 
utilizados, mas também as condições em que são utilizados.

É certo que a última alínea deste artigo faz referência a "condições particulares", mas não se 
mencionam as condições típicas de utilização.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 260
Artigo 7, nº 1, parágrafo 1
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Compete à Autoridade coordenar o 
procedimento de aprovação.
Fá-lo-á recorrendo às autoridades 
competentes dos Estados-Membros.

O pedido de aprovação de uma substância 
activa ou de uma alteração das condições 
dessa aprovação é apresentado pelo produtor 
da substância activa a um Estado-Membro 
(em seguida, Estado-Membro relator)
juntamente com um processo sumário e 
outro completo, em conformidade com o 
previsto no n.º 1 e no n.º 2 do artigo 8.º, ou 
uma carta de acesso a esses processos ou um 
parecer que fundamente cientificamente as 
razões que levaram a omitir certas partes dos 
processos, demonstrando que a substância 
activa preenche os critérios de aprovação 
estabelecidos no artigo 4.º.

O pedido de aprovação de uma substância 
activa ou de uma alteração das condições 
dessa aprovação é apresentado pelo produtor 
da substância activa à Autoridade
juntamente com um processo sumário e 
outro completo, em conformidade com o 
previsto no n.º 1 e no n.º 2 do artigo 8.º, ou 
uma carta de acesso a esses processos ou um 
parecer que fundamente cientificamente as 
razões que levaram a omitir certas partes dos 
processos, demonstrando que a substância 
activa preenche os critérios de aprovação 
estabelecidos no artigo 4.º. A Autoridade 
informa as autoridades competentes dos 
Estados-Membros dos pedidos que recebeu.
Um Estado-Membro pode escolher uma 
substância activa relativamente à qual a 
Autoridade recebeu um pedido de 
aprovação, a fim de se tornar na autoridade 
competente para efeitos dos artigos 9.º e 
11.º (em seguida, Estado-Membro relator).
Nos casos em que dois ou mais 
Estados-Membros tenham manifestado 
interesse em se tornarem no 
Estado-Membro relator sem chegarem a 
acordo sobre qual deve ser a autoridade 
competente, o Estado-Membro relator será 
determinado de acordo com o procedimento 
de regulamentação referido no n.º 3 do 
artigo 76.º.
A decisão é tomada com base em critérios 
objectivos, tais como condições geográficas, 
agrícolas e climáticas, em especial no que 
se refere aos organismos a que se destina, 
desempenho e imparcialidade da 
autoridade competente e do laboratório de 
referência, ausência de interesses ligados 
às empresas produtoras.

Or. en
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Justificação

Substitui a alteração 45 da relatora.

As empresas não devem poder escolher o Estado-Membro relator. Os pedidos devem ser 
enviados à Autoridade e os Estados-Membros devem decidir entre si qual deles será o 
Estado-Membro relator. Em caso de desacordo, a questão deve ser resolvida em sede de 
comitologia, com base em critérios objectivos.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Dan 
Jørgensen e Chris Davies

Alteração 261
Artigo 7, nº 1 bis (novo)

1 bis. Uma pessoa singular ou colectiva, 
estabelecida no exterior da Comunidade, 
que apresente um pedido deve nomear uma 
pessoa singular ou colectiva estabelecida 
na Comunidade para cumprir, como seu 
representante único, as obrigações dos 
produtores nos termos do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

O artigo 70.º do presente regulamento prevê que as medidas adoptadas em conformidade 
com o presente regulamento não prejudicam a responsabilidade civil e penal geral do 
produtor a nível dos Estados-Membros. A presente alteração visa estabelecer condições de 
igualdade para todos os produtores, incluindo os estabelecidos em jurisdição não 
comunitária. 

Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 262
Artigo 8, nº 1, alínea a)

a) os dados que dizem respeito a uma ou 
mais utilizações representativas, numa 
cultura de grande dimensão em cada zona, 
de um produto fitofarmacêutico, no 
mínimo, que contenha a substância activa e 

a) os dados que dizem respeito à totalidade 
das utilizações representativas, numa cultura 
de grande dimensão em cada zona, de cinco
produtos fitofarmacêuticos, no mínimo, que 
contenham a substância activa, incluindo 
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que demonstrem o cumprimento das 
exigências do artigo 4.º; sempre que os 
dados apresentados não abranjam todas as 
zonas ou digam respeito a uma cultura de 
pequena dimensão é preciso apresentar as 
razões que justificam esta opção; 

produtos destinados a peletização, caso esta 
utilização esteja prevista, e que demonstrem 
o cumprimento das exigências do artigo 4.º; 
sempre que os dados apresentados não 
abranjam todas as zonas ou digam respeito a 
uma cultura de pequena dimensão é preciso 
apresentar as razões que justificam esta 
opção; 

Or. en

Justificação

Justificação idêntica à da alteração ao n.º 4 do artigo 4.º. Além disso, é de referir que está 
documentada uma elevada toxicidade das substâncias destinadas a peletização (por exemplo, 
fipronil e imidaclopride) em relação às abelhas, bem como problemas ambientais associados 
às mesmas que não são previstos nesta avaliação de riscos. Importa portanto inserir esta 
disposição no presente regulamento.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 263
Artigo 8, nº 1, alínea a)

a) os dados que dizem respeito a uma ou 
mais utilizações representativas, numa 
cultura de grande dimensão em cada zona, 
de um produto fitofarmacêutico, no 
mínimo, que contenha a substância activa e 
que demonstrem o cumprimento das 
exigências do artigo 4.º; sempre que os 
dados apresentados não abranjam todas as 
zonas ou digam respeito a uma cultura de 
pequena dimensão é preciso apresentar as 
razões que justificam esta opção; 

a) os dados que dizem respeito à totalidade 
das utilizações representativas, numa cultura 
de grande dimensão em cada zona, de todos 
os produtos fitofarmacêuticos e 
formulações, que contenham a substância 
activa e que demonstrem o cumprimento das 
exigências do artigo 4.º; sempre que os 
dados apresentados não abranjam todas as 
zonas ou digam respeito a uma cultura de 
pequena dimensão é preciso apresentar as 
razões que justificam esta opção;

Or. en

Justificação

A presente alteração está em consonância com a alteração anterior ao nº 4 do artigo 4º e a 
respectiva justificação. 
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Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 264
Artigo 8, nº 1, alínea a)

a) os dados que dizem respeito a uma ou 
mais utilizações representativas, numa 
cultura de grande dimensão em cada zona, 
de um produto fitofarmacêutico, no mínimo, 
que contenha a substância activa e que 
demonstrem o cumprimento das exigências 
do artigo 4.º; sempre que os dados 
apresentados não abranjam todas as zonas
ou digam respeito a uma cultura de pequena 
dimensão é preciso apresentar as razões que 
justificam esta opção;

a) os dados que dizem respeito a uma ou 
mais utilizações representativas, numa 
cultura de grande dimensão em cada 
Estado-Membro, de um produto 
fitofarmacêutico, no mínimo, que contenha a 
substância activa e que demonstrem o 
cumprimento das exigências do artigo 4.º; 
sempre que os dados apresentados não 
abranjam todos os Estados-Membros ou 
digam respeito a uma cultura de pequena 
dimensão é preciso apresentar as razões que 
justificam esta opção;

Or. nl

Justificação

A divisão por zonas não é adequada para efeito de autorização, visto que as condições 
climáticas, biológicas e aquáticas nos vários países não são comparáveis nas zonas 
propostas.

Alteração apresentada por Ioannis Gklavakis

Alteração 265
Artigo 8, nº 2

2. O processo completo deve incluir o texto 
integral dos relatórios dos testes e estudos 
correspondentes a todas as informações 
referidas nas alíneas b) e c) do n.º 1. Não 
inclui quaisquer relatórios de testes ou 
estudos que envolvam a administração 
deliberada da substância activa ou do 
produto fitofarmacêutico a humanos.

2. O processo completo deve incluir o texto 
integral dos relatórios dos testes e estudos 
correspondentes a todas as informações 
referidas nas alíneas b) e c) do n.º 1. 

Or. el

Justificação

Devem ser apresentados e avaliados todos os elementos disponíveis.
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Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 266
Artigo 8, nº 3, parágrafo 2

Os dados exigidos, constantes do n.º 1 do 
artigo 8.º, serão definidos em regulamentos 
adoptados em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 76.º 
e incluirão as exigências impostas às 
substâncias activas e aos produtos 
fitofarmacêuticos constantes dos anexos II e 
III da Directiva 91/414/CEE com as 
alterações necessárias. Estas exigências 
serão definidas relativamente aos agentes de 
protecção e agentes sinérgicos, em 
conformidade com o procedimento referido 
no n.º 3 do artigo 76.º.

Os dados exigidos, constantes do n.º 1, serão 
estabelecidos em regulamentos adoptados 
em conformidade com o procedimento 
referido no n.º 2 do artigo 76.º e transferirão
as exigências impostas às substâncias activas 
e aos produtos fitofarmacêuticos constantes 
dos anexos II e III da Directiva 91/414/CEE 
com as alterações necessárias em razão da 
mudança de uma directiva para um 
regulamento. Estas exigências serão 
definidas relativamente aos agentes de 
protecção e agentes sinérgicos, em 
conformidade com o procedimento referido 
no artigo 251.º do Tratado.

Or. en

Justificação

Substitui a alteração 50. 

Clarifica a redacção. A adopção de um regulamento relativo aos dados exigidos através do 
processo de consulta deve ser limitada a uma mera transferência das disposições existentes. 
Garante-se assim a base necessária à avaliação das substâncias activas na sequência da 
transição da directiva actual para o novo regulamento. As modificações devem ser limitadas 
a questões de redacção, tanto mais que os dados exigidos são uma matéria que deve ser 
adoptada em sede de co-decisão num futuro muito próximo (ver alteração ao artigo 75.º), na 
medida em que constituem um elemento essencial do regulamento.

Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 267
Artigo 8, nº 3 bis (novo)

3 bis. Toda a bibliografia científica pública 
revista entre pares sobre a substância 
activa e aos seus metabolitos, relativa a 
efeitos secundários na saúde, ambiente e 
espécies não visadas deve ser aditada ao 
processo pelo requerente. 
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Or. en

Justificação

O requerente deve ser obrigado a coligir e resumir toda a bibliografia científica sobre a 
substância. Este procedimento será útil no caso dos efeitos inesperados nas abelhas que não 
são detectados na avaliação de riscos mas estão amplamente documentadas na bibliografia 
científica.

Alteração apresentada por Ioannis Gklavakis

Alteração 268
Artigo 9, nº 2, parágrafo 1

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

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

Or. el

Justificação

Considera-se necessário fixar um prazo para a apresentação dos elementos em falta.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß e Marianne 
Thyssen

Alteração 269
Artigo 11, nº 1, parágrafos 1 e 2

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

1. O Estado-Membro relator pode dar 
início à avaliação dos relatórios de testes e 
estudos assim que estes forem apresentados
pelo requerente, inclusivamente antes da 
data de notificação prevista no primeiro 
parágrafo do n.º 3 do artigo 9.º. No prazo 
de 8 meses após a data de notificação 
prevista no primeiro parágrafo do n.º 3 do 
artigo 9.º, o Estado-Membro relator prepara 
e apresenta à Autoridade um relatório (em 
seguida, «projecto de relatório de 
avaliação»), avaliando se é de prever que a 
substância activa venha a preencher os 
requisitos do artigo 4.º
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Caso o Estado-Membro tenha necessidade 
de informação suplementar, fixa um prazo 
para a sua apresentação pelo requerente. 
Nesse caso, o prazo de 12 meses será 
alargado em função do prazo suplementar 
concedido pelo Estado-Membro. Do facto 
informará a Comissão e a Autoridade. 

Caso o Estado-Membro tenha necessidade 
de informação suplementar, fixa um prazo 
razoável para a sua apresentação pelo 
requerente. Nesse caso, o prazo de 8 meses 
será alargado em função do prazo adicional 
concedido. Do facto informará a Comissão e 
a Autoridade.

Or. en

Justificação

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

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Alteração 270
Artigo 11, nº 1, parágrafos 1 e 2

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

1. No prazo de 8 meses após a data de 
notificação prevista no primeiro parágrafo 
do n.º 3 do artigo 9.º, o Estado-Membro 
relator prepara e apresenta à Autoridade um 
relatório (em seguida, «projecto de relatório 
de avaliação»), avaliando se é de prever que 
a substância activa venha a preencher os 
requisitos do artigo 4.º. O Estado-Membro 
relator pode dar início a esta avaliação 
assim que receber o primeiro pedido.

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

Caso o Estado-Membro tenha necessidade 
de informação suplementar, fixa um prazo 
para a sua apresentação pelo requerente, 
juntamente com quaisquer pedidos de 
protecção de dados, em conformidade com 
o artigo 56.º. Nesse caso, o prazo de 8 meses 
será alargado em função do prazo 
suplementar concedido pelo 
Estado-Membro. Do facto informará a 
Comissão e a Autoridade.

Or. en
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Justificação

Se o Estado-Membro relator pode dar início à avaliação dos relatórios de testes e estudos 
antes do processo estar completo, não deve demorar mais de oito meses a contar da data de 
notificação a apresentar o seu relatório. Além disso, o requerente deve poder solicitar a 
protecção de dados relativamente à informação suplementar.

Alteração apresentada por Ioannis Gklavakis

Alteração 271
Artigo 11, nº 1, parágrafo 1

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

No prazo de 10 meses após a data de 
notificação prevista no primeiro parágrafo 
do n.º 3 do artigo 9.º, o Estado-Membro 
relator prepara e apresenta à Autoridade um 
relatório (em seguida, «projecto de relatório 
de avaliação»), avaliando se é de prever que 
a substância activa venha a preencher os 
requisitos do artigo 4.º

Or. el

Justificação

É desejável e possível reduzir o prazo para apresentação do relatório de avaliação pelo 
Estado-Membro relator

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 272
Artigo 11, nº 1, parágrafo 3 bis (novo)

O Estado-Membro relator envia à 
Comissão e à Autoridade um relatório, que 
apresenta todas as utilizações avaliadas e 
aceitáveis em termos de autorização, em 
consonância com os requisitos enunciados 
no artigo 29º.
Esse relatório deve, além disso, conter uma 
proposta da fixação temporária dos limites 
máximos admissíveis na acepção do nº 1, 
alínea b), do artigo 15º do Regulamento 
396/2005, caso tal se afigure relevante.
No prazo de um mês após a recepção do 
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relatório do Estado-Membro, a Autoridade 
publica o seu parecer sobre os limites 
máximos provisórios propostos.

Or. de

Justificação

Uma substância deveria ser autorizada logo que tenham tido lugar as primeiras aplicações 
seguras. Tal permitirá aos agricultores dispor mais rapidamente de produtos inovadores. 
Além disso, tal permite igualmente uma fixação rápida e/ou tempestiva de limites máximos 
provisórios na UE

Alteração apresentada por Pilar Ayuso

Alteração 273
Artigo 11, nº 1 bis (novo)

1 bis. O Estado-Membro relator 
apresentará ainda à Comissão e à 
Autoridade um relatório no qual 
identifique todas as utilizações que foram 
avaliadas e consideradas aceitáveis para 
fins de autorização, de acordo com as 
exigências estabelecidas no artigo 29.º. 
Nos devidos casos, este relatório deve 
igualmente incluir uma proposta que 
estabelece os limites máximos temporários 
de resíduos (LMR), nos termos do artigo 
15º, nº 1, alínea b) do Regulamento (CE) nº 
396/2005.
A Autoridade apresentará o seu parecer 
sobre a proposta de LMR temporários no 
prazo de um mês a contar da recepção do 
relatório do Estado-Membro relator.

Or. en

Justificação

Uma substância deve ser aprovada assim que tenham sido identificadas as primeiras 
utilizações seguras. Deste modo, os produtos novos e inovadores ficam mais cedo ao dispor 
dos agricultores. Assim, será igualmente possível estabelecer rapidamente os limites máximos 
comunitários temporários de resíduos (LMR).



AM\672288PT.doc 11/134 PE 390.442v02-00

PT

Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 274
Artigo 12, nº 2, parágrafo 2

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

Sempre que a Autoridade tenha necessidade 
de proceder às consultas suplementares de 
peritos a que se refere o n.º 1, fixará um 
prazo para a conclusão destas consultas. 
Nesse caso, o prazo de 90 dias será 
alargado em função do prazo suplementar 
concedido pela Autoridade. Do facto 
informará a Comissão e os 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Se é necessário mais tempo para concluir as consultas, a prorrogação do prazo deve ser 
claramente indicada.

</Amend>

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 275
Artigo 12, nº 3, parágrafo 1

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

3. Caso a Autoridade tenha necessidade de 
informação suplementar, fixará um prazo 
para a sua apresentação pelo requerente. 
Nesse caso, o prazo de 90 dias previsto no 
n.º 2 será alargado em função do prazo 
suplementar concedido pela Autoridade e do 
tempo necessário à avaliação dessa 
informação pelo Estado-Membro relator no 
âmbito do seu projecto de relatório de 
avaliação. Do facto a Autoridade informará 
a Comissão e os Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A AESA tem um papel essencial na avaliação das substâncias activas, na medida em que lhe 
compete adoptar uma conclusão sobre a aprovação ou não destas. Importa que a AESA 
disponha de tempo suficiente para proceder a uma avaliação rigorosa. Actualmente, a AESA 
dispõe de 10 meses para adoptar uma conclusão. A Comissão propõe o encurtamento deste 
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prazo para 3 meses. Este encurtamento pode prejudicar uma avaliação apropriada. 
Consequentemente, deve ser possível suspender o prazo sempre que a AESA tem necessidade 
de informação suplementar. Esta informação deve então ser avaliada pelo Estado-Membro 
relator, dado que está mais familiarizado com o processo.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 276
Artigo 12, nº 3, parágrafo 1 bis (novo)

Sempre que a Autoridade tem necessidade 
de proceder à consulta de peritos, o prazo 
de 90 dias previsto no n.º 2 será alargado 
em função do tempo necessário para estas 
consultas. Do facto informará a Comissão 
e os Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A AESA tem um papel essencial na avaliação das substâncias activas, na medida em que lhe 
compete adoptar uma conclusão sobre a aprovação ou não destas. Importa que a AESA 
disponha de tempo suficiente para proceder a uma avaliação rigorosa. Eventualmente, a 
AESA pode ter necessidade de proceder à consulta de peritos para esta avaliação. Esta 
consulta pode exigir mais tempo. Consequentemente, deve ser possível suspender o prazo 
sempre que a AESA tem necessidade de proceder à consulta de peritos.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 277
Artigo 13, nº 3 bis (novo)

3 bis. No prazo de três meses a contar da 
data de recepção do relatório a que se 
refere o nº 1 do artigo 11º, a Comissão, 
tendo em conta o parecer da Autoridade 
sobre os limites máximos admissíveis,
apresenta:
a) uma proposta de aprovação restrita das 
substâncias activas, especificando:

• as aplicações susceptíveis de serem 
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autorizadas,

• o período de duração da utilização 
autorizada, a qual não excederá os cinco 
meses,
b) uma proposta que vise estabelecer um 
limite máximo provisório, na observância 
das disposições do nº 1, alínea b) do artigo 
15º do Regulamento nº 396/2005.

Or. de

Justificação

Uma rápida autorização da utilização de novas substâncias permite aos agricultores um 
acesso a produtos novos e inovadores. 

Alteração apresentada por Pilar Ayuso

Alteração 278
Artigo 13 bis (novo)

Artigo 13.º bis
Autorização limitada

No prazo de três meses após a recepção do 
relatório referido no n.º 1 do artigo 11.º, e 
tendo em conta o parecer da Autoridade 
sobre a proposta de LMR, a Comissão deve:
a) apresentar uma proposta de autorização 
limitada da substância activa, 
estabelecendo:
• as utilizações que podem ser autorizadas,
• o período de autorização, que não pode 
ser superior a 5 anos;
b) apresentar uma proposta que estabelece 
os LMR temporários, em conformidade 
com o disposto no artigo 15º, nº 1, alínea b) 
do Regulamento (CE) nº 396/2005.

Or. en
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Justificação

Acelerando o processo de autorização das utilizações, os agricultores terão rapidamente 
acesso aos produtos novos e inovadores.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 279
Artigo 14, nº 1, parágrafo 2

Considera-se cumprido o disposto no artigo 
4.º se o cumprimento dos critérios tiver sido 
verificado relativamente a uma ou mais
utilizações representativas de um produto 
fitofarmacêutico, no mínimo, que contenha
essa substância activa.

Considera-se cumprido o disposto no artigo 
4.º se o cumprimento dos critérios tiver sido 
verificado relativamente à totalidade das
utilizações representativas de todos os 
produtos fitofarmacêuticos e formulações
que contenham essa substância activa.

Or. en

Justificação

A presente alteração está em consonância com a alteração anterior ao nº 4 do artigo 4º e a 
respectiva justificação.

Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 280
Artigo 14, nº 1, parágrafo 2

Considera-se cumprido o disposto no artigo 
4.º se o cumprimento dos critérios tiver sido 
verificado relativamente a uma ou mais
utilizações representativas de um produto 
fitofarmacêutico, no mínimo, que contenha
essa substância activa.

Considera-se cumprido o disposto no artigo 
4.º se o cumprimento dos critérios tiver sido 
verificado relativamente à totalidade das 
utilizações representativas de cinco produtos 
fitofarmacêuticos, no mínimo, que 
contenham essa substância activa.

Or. en

Justificação

A presente alteração está em consonância com a alteração anterior ao nº 4 do artigo 4º e a 
respectiva justificação.
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Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 281
Artigo 15 bis (novo)

Artigo 15º bis
O produto fitofarmacêutico deve ser objecto 
de uma autorização válida à escala 
europeia, emanada de uma autoridade 
nacional competente.

Or. de

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 282
Artigo 20

1. Um regulamento é adoptado nos termos 
do procedimento referido no n.º 3 do 
artigo 76.º, se:

1. Um regulamento, devidamente 
fundamentado, é adoptado nos termos do 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 bis do artigo 76.º, 
se:

a) a aprovação de uma substância activa for 
renovada, mesmo com condições e 
restrições; ou

a) a aprovação de uma substância activa for 
renovada, mesmo com condições e 
restrições; ou

b) a aprovação de uma substância activa não 
for renovada.

b) a aprovação de uma substância activa não 
for renovada.

2. Sempre que as razões da não renovação 
de aprovação o permitam, o regulamento 
referido no n.º 1 deve prever um período de 
tolerância para que sejam escoadas as 
existências dos produtos fitofarmacêuticos 
em causa, que não deve interferir com o 
período normal de utilização do produto 
fitofarmacêutico.

2. Sempre que as razões da não renovação 
de aprovação não digam respeito à 
protecção da saúde e do ambiente, o 
regulamento referido no n.º 1 deve prever 
um período de tolerância para que sejam 
escoadas as existências dos produtos 
fitofarmacêuticos em causa, que não deve 
ser superior a uma estação.

Or. de
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Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Alteração 283
Artigo 20, nº 2

2. Sempre que as razões da não renovação 
de aprovação o permitam, o regulamento 
referido no n.º 1 deve prever um período de 
tolerância para que sejam escoadas as 
existências dos produtos fitofarmacêuticos 
em causa, que não deve interferir com o 
período normal de utilização do produto 
fitofarmacêutico.

2. Sempre que as razões da não renovação 
de aprovação não se refiram à protecção da 
saúde e do ambiente, o regulamento referido 
no n.º 1 deve prever um período de 
tolerância para que sejam escoadas as 
existências dos produtos fitofarmacêuticos 
em causa, que não deve ser superior a um 
ano. Após este período, os produtores 
devem garantir a remoção e a eliminação 
segura das existências restantes.

Or. en

Justificação

Não deve ser concedido mais de um ano para o escoamento das existências de produtos 
fitofarmacêuticos. Após este período, os produtores devem garantir a remoção e a eliminação 
seguras do seu produto.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 284
Artigo 20, nº 2

2. Sempre que as razões da não renovação 
de aprovação o permitam, o regulamento 
referido no n.º 1 deve prever um período de 
tolerância para que sejam escoadas as 
existências dos produtos fitofarmacêuticos 
em causa, que não deve interferir com o 
período normal de utilização do produto 
fitofarmacêutico.

2. Sempre que as razões da não renovação 
de aprovação não estejam relacionadas com 
a protecção da saúde humana e animal e 
do ambiente, o regulamento referido no n.º 1 
deve prever um período de tolerância para 
que sejam escoadas as existências dos 
produtos fitofarmacêuticos em causa, que 
não deve ser superior a uma campanha. Se 
as razões da não renovação de aprovação 
estão relacionadas com a protecção da 
saúde humana e animal e do ambiente, não 
é concedido qualquer período para escoar 
as existências dos produtos 
fitofarmacêuticos em causa, e todas as 
vendas e a utilização destes produtos 
cessam de imediato com a decisão de não 
renovação.
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Or. en

Justificação

Sempre que a aprovação não seja renovada em razão de questões relativas à protecção da 
saúde humana ou animal ou do ambiente, a venda e a utilização destes pesticidas deve cessar 
de imediato.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 285
Artigo 20, nº 2 bis (novo)

2 bis. Em caso de proibição ou apreensão 
da aprovação por razões sanitárias ou 
ambientais, é aplicável uma obrigação 
directa de reciclagem.

Or. de

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Alteração 286
Artigo 21, nº 1, parágrafo 1

1. A Comissão pode rever a aprovação de 
uma substância activa em qualquer altura. 

1. A Comissão pode rever a aprovação de 
uma substância activa em qualquer altura e 
tomará em devida consideração os pedidos 
de revisão de um Estado-Membro, do 
Parlamento Europeu e das outras partes 
interessadas, tendo por base os 
conhecimentos científicos e técnicos 
actuais e os dados de vigilância.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa garantir a transparência do processo e adequar a proposta ao princípio 
de precaução. Visa ainda que as decisões tenham em conta os conhecimentos científicos e 
técnicos actuais, como é estabelecido no n.º 1 do artigo 4.º do texto proposto, e o princípio 
segundo o qual deve ser garantido um nível de protecção elevado, como é estipulado no 
considerando 21. 
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Alteração apresentada por Dan Jørgensen e Chris Davies

Alteração 287
Artigo 21, nº 1, parágrafo 1

1. A Comissão pode rever a aprovação de 
uma substância activa em qualquer altura. 

1. A Comissão pode rever a aprovação de 
uma substância activa em qualquer altura e 
tomará em devida consideração os pedidos 
de revisão de um Estado-Membro, do 
Parlamento Europeu e das outras partes 
interessadas baseados nos conhecimentos 
científicos e técnicos actuais e nos dados de 
vigilância. 

Or. en

Justificação

Esta alteração visa garantir a transparência do processo e adequar a proposta ao princípio 
de precaução. Visa ainda que as decisões tenham em conta os conhecimentos científicos e 
técnicos actuais, como é estabelecido no n.º 1 do artigo 4.º do texto proposto, e o princípio 
segundo o qual deve ser garantido um nível de protecção elevado, como é estipulado no 
considerando 21. 

Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 288
Artigo 21, nº 1, parágrafo 1

1. A Comissão pode rever a aprovação de 
uma substância activa em qualquer altura. 

1. A Comissão pode rever a aprovação de 
uma substância activa em qualquer altura e 
tomará em devida consideração os pedidos 
de revisão de um Estado-Membro, do 
Parlamento Europeu e das outras partes 
interessadas apoiados em evidência 
científica apropriada. 

Or. en

Justificação

Esta alteração visa aumentar a transparência do processo e adequar a proposta ao princípio 
de precaução, assim como ao princípio segundo o qual as decisões devem ter em conta os 
conhecimentos científicos e técnicos actuais, como é estabelecido no n.º 10 do artigo 4.º do 
texto proposto, e o princípio segundo o qual deve ser garantido um nível de protecção 
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elevado (considerando 21).

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 289
Artigo 21, nº 1, parágrafo 2 bis (novo)

A Comissão revê a aprovação de uma 
substância activa sempre que houver 
indicação de que pode estar comprometida 
a realização dos objectivos fixados em 
conformidade com o n.º 1, alínea a), ponto 
iv) e alínea b), ponto i) do artigo 4.º e dos 
n.ºs 2 e 3 do artigo 7.º da Directiva 
2000/60/CE.

Or. de

Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Chris Davies e Roberto Musacchio

Alteração 290
Artigo 22, nº 1

1. Em derrogação ao artigo 5.º, uma 
substância activa que cumpre os critérios 
constantes do artigo 4.º deve ser objecto de 
aprovação por um período não superior a 
15 anos, sempre que se considere que os 
produtos fitofarmacêuticos que contêm essa 
mesma substância só representam um 
baixo risco para a saúde humana e animal e 
para o ambiente, como prevê o n.º 1 do 
artigo 46.º.

1. Em derrogação ao artigo 5.º, uma 
substância activa que cumpre os critérios 
constantes do artigo 4.º deve ser objecto de 
aprovação por um período não superior a 
15 anos, sempre que não tenha qualquer 
efeito prejudicial na saúde humana e animal 
e no ambiente, como prevê o n.º 1 do artigo 
46.º. 

Or. en

Justificação

Esta alteração destina-se a esclarecer que as substâncias activas que não têm qualquer efeito 
prejudicial no homem, nos animais e no ambiente podem ser consideradas substâncias 
activas de baixo risco.
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Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 291
Artigo 22, nº 2 bis (novo)

2 bis. A presente derrogação não se aplica 
às substâncias activas que cumprem os 
critérios de aprovação de substâncias 
activas e de aprovação dos candidatos para 
substituição, enumerados no Anexo II, e 
apenas se aplica às substâncias aprovadas 
para utilização na agricultura orgânica.

Or. en

Justificação

Dado que todas as substâncias não classificadas como substâncias potencialmente perigosas 
poderiam ser classificadas como "substâncias activas de baixo risco", esta alteração 
restringe a aplicação da classificação de baixo risco apenas àquelas substâncias aprovadas 
para utilização na agricultura orgânica, incentivando as empresas a desenvolverem 
substâncias "verdes".

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 292
Artigo 24, nº 1

1. Em derrogação ao artigo 5.º e ao n.º 2 do 
artigo 14.º, uma substância activa que 
cumpre os critérios constantes do artigo 4.º 
deve ser objecto de aprovação por um 
período não superior a 7 anos, sempre que 
outras substâncias activas já aprovadas 
sejam significativamente menos tóxicas 
para os consumidores ou os operadores ou 
apresentem bastante menos riscos para o 
ambiente. A avaliação terá em conta os
critérios constantes do ponto 4 do anexo II.

1. Uma substância activa que cumpre os 
critérios constantes do artigo 4.º deve ser 
objecto de aprovação como “candidata para 
substituição” caso verifique um ou mais 
dos critérios constantes do ponto 4 do anexo 
II.

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

Or. en
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Justificação

Dado que as substâncias “candidatas para substituição” cumprem as exigências de 
segurança especificadas no artigo 4.°, os períodos de aprovação não devem ser limitados a 7 
anos. Não há necessidade de proceder ao reexame destas substâncias de sete em sete anos 
visto que o regulamento prevê que as aprovações podem ser revistas a qualquer momento 
(ver artigo 21º, n.º 1).

Alteração apresentada por Pilar Ayuso

Alteração 293
Artigo 24, nº 1

1. Em derrogação ao artigo 5.º e ao n.º 2 do 
artigo 14.º, uma substância activa que 
cumpre os critérios constantes do artigo 4.º 
deve ser objecto de aprovação por um 
período não superior a 7 anos, sempre que 
outras substâncias activas já aprovadas 
sejam significativamente menos tóxicas 
para os consumidores ou os operadores ou 
apresentem bastante menos riscos para o 
ambiente. A avaliação terá em conta os 
critérios constantes do ponto 4 do anexo II.

1. Uma substância activa que cumpre os 
critérios constantes do artigo 4.º º e os 
critérios previstos no ponto 4 do Anexo II
deve ser classificada e objecto de aprovação
como «candidata para substituição».

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

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

Or. es

Justificação

Para a classificação das substâncias activas candidatas para substituição, é importante o 
cumprimento dos critérios estabelecidos na proposta de regulamento.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 294
Artigo 27

Proibição Formulantes
1. Os formulantes são proibidos se tiver sido 
verificado que:

1. Os formulantes não são aprovados se 
tiver sido verificado que:
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a) os resíduos produzidos na sequência de 
uma aplicação coerente com as boas práticas 
fitofarmacêuticas têm efeitos nocivos na 
saúde humana ou animal ou nas águas 
subterrâneas ou efeitos inaceitáveis no 
ambiente; ou

a) os resíduos produzidos na sequência de 
uma aplicação coerente com as boas práticas 
fitofarmacêuticas têm efeitos nocivos na 
saúde humana ou animal ou nas águas 
subterrâneas ou efeitos inaceitáveis no 
ambiente; ou

b) a sua utilização, na sequência de uma 
aplicação coerente com as boas práticas 
fitofarmacêuticas e tendo em conta 
condições normais e realistas de utilização, 
tem efeitos nocivos na saúde humana ou 
animal ou efeitos inaceitáveis nos vegetais, 
produtos vegetais ou no ambiente.

b) a sua utilização, na sequência de uma 
aplicação coerente com as boas práticas 
fitofarmacêuticas e tendo em conta 
condições normais e realistas de utilização, 
tem efeitos nocivos na saúde humana ou 
animal ou efeitos inaceitáveis nos vegetais, 
produtos vegetais ou no ambiente.

2. Os formulantes proibidos em 
conformidade com o n.º 1 serão incluídos no 
anexo III, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 3 do artigo 
76.º.

2. Os formulantes aprovados em 
conformidade com o n.º 1 serão incluídos no 
anexo III, em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 bis do artigo 76.º.

Or. de

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Alteração 295
Artigo 27, nº 1, alíneas a) e b)

a) os resíduos produzidos na sequência de 
uma aplicação coerente com as boas práticas 
fitofarmacêuticas têm efeitos nocivos na 
saúde humana ou animal ou nas águas 
subterrâneas ou efeitos inaceitáveis no 
ambiente; ou

a) o formulante ou os resíduos produzidos 
na sequência de uma aplicação coerente com 
as boas práticas fitofarmacêuticas têm 
efeitos nocivos na saúde humana ou animal 
ou nas águas subterrâneas ou efeitos 
inaceitáveis no ambiente; ou

b) a sua utilização, na sequência de uma 
aplicação coerente com as boas práticas 
fitofarmacêuticas e tendo em conta 
condições normais e realistas de utilização, 
tem efeitos nocivos na saúde humana ou 
animal ou efeitos inaceitáveis nos vegetais, 
produtos vegetais ou no ambiente.

b) a sua utilização, na sequência de uma 
aplicação coerente com as boas práticas 
fitofarmacêuticas e tendo em conta 
condições realistas de utilização, tem efeitos 
nocivos na saúde humana ou animal ou 
efeitos inaceitáveis nos vegetais, produtos 
vegetais ou no ambiente.

Or. en
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Justificação

Importa prever condições realistas de utilização.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen e Chris Davies

Alteração 296
Artigo 27, nº 1, alínea a)

a) os resíduos produzidos na sequência de 
uma aplicação coerente com as boas práticas 
fitofarmacêuticas têm efeitos nocivos na 
saúde humana ou animal ou nas águas 
subterrâneas ou efeitos inaceitáveis no 
ambiente; ou

a) o formulante ou os resíduos produzidos 
na sequência de uma aplicação coerente com 
as boas práticas relativas aos produtos 
fitofarmacêuticos têm efeitos nocivos na 
saúde humana ou animal ou nas águas 
subterrâneas ou efeitos inaceitáveis no 
ambiente; ou

Or. en

Justificação

Importa prever condições realistas de utilização.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen e Chris Davies

Alteração 297
Artigo 27, nº 1, alínea b)

b) a sua utilização, na sequência de uma 
aplicação coerente com as boas práticas 
fitofarmacêuticas e tendo em conta 
condições normais e realistas de utilização, 
tem efeitos nocivos na saúde humana ou 
animal ou efeitos inaceitáveis nos vegetais, 
produtos vegetais ou no ambiente.

b) a sua utilização, na sequência de uma 
aplicação coerente com as boas práticas em 
matéria de produtos fitofarmacêuticos e 
tendo em conta condições realistas de 
utilização, tem efeitos nocivos na saúde 
humana ou animal ou efeitos inaceitáveis 
nos vegetais, produtos vegetais ou no 
ambiente.

Or. en

Justificação

Devem ser previstas condições realistas de utilização. 
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Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Alteração 298
Artigo 27, nº 2 bis (novo)

2 bis. Quando um formulante for utilizado 
num produto fitofarmacêutico autorizado 
ao abrigo do presente regulamento, a sua 
utilização específica é considerada como 
registada nos termos do nº 1 do artigo 15º 
do Regulamento (CE) nº 1097/2006.

Or. en

Justificação

Os formulantes utilizados em produtos fitofarmacêuticos não devem ser sujeitos a 
regulamentação dupla ao abrigo do REACH.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Alteração 299
Artigo 28, nº 1 bis (novo)

1 bis. Porém, os Estados-Membros 
autorizam o comércio paralelo de produtos 
fitofarmacêuticos no seu território apenas 
após a realização dum processo 
administrativo para verificar se o produto é 
idêntico, em termos de composição e fonte, 
a um produto autorizado por esse 
Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Um sistema de comércio paralelo de produtos é essencial para permitir a livre circulação dos 
mesmos. Porém, o comércio paralelo deve ser limitado aos produtos idênticos a produtos já 
comercializados. A verificação da similaridade é essencial para assegurar que todos os 
produtos comercializados foram devidamente avaliados. 
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Alteração apresentada por Hiltrud Breyer e Caroline Lucas

Alteração 300
Artigo 28, nº 2, alínea b)

b) colocação no mercado e utilização de 
produtos fitofarmacêuticos destinados a 
investigação ou desenvolvimento em 
conformidade com o artigo 51º;

b) utilização de produtos fitofarmacêuticos
destinados a investigação ou
desenvolvimento em conformidade com o
artigo 51º;

Or. en

Justificação

O regulamento visa impor normas de autorização elevadas. Os produtos fitofarmacêuticos 
especificamente autorizados para fins de I&D não devem ser comercializados. 

Alteração apresentada por Christofer Fjellner

Alteração 301
Artigo 29, nº 1, alínea c bis) (novo)

c bis) a sua formulação (técnica) é tal que a 
exposição do utilizador ou outros riscos são 
limitados o mais possível, sem comprometer 
a eficácia do produto;

Or. en

Justificação

Formulações diferentes variam consideravelmente em riscos - por exemplo, uma formulação 
em pó comparativamente a uma formulação granulada e uma formulação contendo solventes 
orgânicos comparativamente às emulsões solúveis em água. Se for possível evitá-lo, a 
formulação em si não deve aumentar os riscos envolvidos na utilização dum produto 
fitofarmacêutico específico. O texto proposto ajuda a garantir que se usa a formulação com o 
menor risco possível aquando da comercialização dum produto.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 302
Artigo 29, nº 1, alínea e bis) (nova)

e bis) todos os metabolitos da(s) 
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substância(s) activa(s) presente(s) na fase 
de utilização tiverem sido identificados e 
satisfizerem os critérios dos princípios 
uniformes referidos no n.º 6.

Or. de

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 303
Artigo 29, nº 1, alínea f)

f) os seus resíduos, resultantes de utilizações 
autorizadas e significativos do ponto de 
vista toxicológico, ecotoxicológico ou 
ambiental, puderem ser determinados por 
métodos apropriados de uso corrente;

f) os seus resíduos, resultantes de utilizações 
autorizadas puderem ser determinados por 
métodos normalizados de uso corrente em 
todos os Estados-Membros e 
suficientemente sensíveis relativamente ao 
nível de preocupação de diversos meios 
ambientais e biológicos. Os resíduos devem 
ser detectáveis por meio de métodos 
multi-resíduos de uso corrente nos 
laboratórios de referência da União 
Europeia;

Or. de

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Alteração 304
Artigo 29, nº 1, alínea f)

f) os seus resíduos, resultantes de utilizações 
autorizadas e significativos do ponto de vista 
toxicológico, ecotoxicológico ou ambiental, 
puderem ser determinados por métodos
apropriados de uso corrente;

f) os seus resíduos, resultantes de utilizações 
autorizadas e significativos do ponto de vista 
toxicológico, ecotoxicológico ou ambiental, 
puderem ser determinados por métodos 
normalizados de uso corrente em todos os 
Estados-Membros e suficientemente 
sensíveis relativamente ao nível de 
preocupação de diversos meios ambientais 
e biológicos. Os resíduos devem ser 
detectáveis por meio de métodos 
multi-resíduos de uso corrente nos 
laboratórios de referência da União 
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Europeia;

Or. en

Justificação

Métodos normalizados e suficientemente sensíveis para permitirem detectar todos os resíduos 
de substâncias activas relativamente ao nível de preocupação de diversos meios ambientais e 
biológicos devem ser criados para não ignorarem efeitos dificilmente detectáveis pelos 
métodos de uso corrente.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen

Alteração 305
Artigo 29, nº 1, alínea f)

f) os seus resíduos, resultantes de utilizações 
autorizadas e significativos do ponto de 
vista toxicológico, ecotoxicológico ou 
ambiental, puderem ser determinados por 
métodos apropriados de uso corrente;

f) os seus resíduos, resultantes de utilizações
autorizadas, puderem ser determinados por
métodos suficientemente sensíveis 
relativamente a quaisquer níveis 
tecnicamente detectáveis que possam estar 
presentes em quaisquer meios ambientais e 
biológicos;

Or. en

Justificação

Tendo em conta os riscos e impactos adversos da utilização dos pesticidas, deveria haver 
métodos de uso corrente para medir os resíduos de todas as substâncias autorizadas. É 
necessário que esses métodos sejam suficientemente sensíveis para detectar quaisquer níveis 
tecnicamente detectáveis que possam estar presentes em quaisquer meios ambientais e 
biológicos. Isto inclui quaisquer partículas, gotículas e vapores presentes na atmosfera em 
consequência de aplicações de pulverização aérea de culturas, resíduos transportados no 
pólen ou pulverização de culturas (por exemplo, nas colheitas), difusão de solo contaminado, 
transporte de pesticidas a longa distância, bem como resíduos presentes na água, nos 
géneros alimentícios e nos alimentos animais.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 306
Artigo 29, nº 1, alínea f)

f) os seus resíduos, resultantes de utilizações 
autorizadas e significativos do ponto de 

f) os seus resíduos, resultantes de utilizações
autorizadas puderem ser determinados por
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vista toxicológico, ecotoxicológico ou 
ambiental, puderem ser determinados por 
métodos apropriados de uso corrente;

métodos normalizados de uso corrente em 
todos os Estados Membros e 
suficientemente sensíveis relativamente a 
quaisquer níveis tecnicamente detectáveis 
que possam estar presentes em quaisquer 
meios ambientais e biológicos;

Or. en

Justificação

Em conformidade com a alteração anteriormente proposta ao nº 2, alínea c), do artigo 4º.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen e Åsa Westlund

Alteração 307
Artigo 29, nº 1, alínea h bis) (novo)

h bis) a sua autorização não contrariar os 
planos nacionais desenvolvidos ao abrigo 
da Directiva 2007/XXX/CE [que estabelece 
um enquadramento para as acções 
comunitárias destinadas a alcançar a 
utilização sustentável dos pesticidas].

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros não deveriam ser obrigados a aceitar pesticidas que poluem as águas 
subterrâneas ou que encerrem riscos e perigos desnecessários para o Homem, para os 
animais e para o ambiente e que colidam com as suas políticas nacionais em matéria de 
ambiente e saúde. Os Estados-Membros deveriam poder ter em conta as suas condições 
regionais antes de autorizar produtos fitofarmacêuticos. 

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Dan Jørgensen, Chris 
Davies, Caroline Lucas e Roberto Musacchio

Alteração 308
Artigo 29, nº 2

2. Em derrogação à alínea a) do nº 1, os 
Estados-Membros podem autorizar, 
durante cinco anos após a adopção do 
programa de trabalho previsto no artigo 

Suprimido
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26º, a colocação no mercado dos seus 
territórios dos produtos fitofarmacêuticos 
que contêm agentes sinérgicos e agentes de 
protecção não aprovados mas incluídos no 
referido programa.

Or. en

Justificação

Tendo em conta que os produtos de pesticidas contêm frequentemente um certo número de 
substâncias diferentes potencialmente capazes de alterar o efeito dum ingrediente ou 
substância activa contido na formulação, não se pode partir do princípio que todos os 
produtos e formulações diferentes que contêm agentes sinérgicos e agentes de protecção
específicos incluídos no programa de revisão referido no artigo 26º não terão nenhuns efeitos 
nocivos para os seres humanos e os animais, nem para o ambiente. É imperativo avaliar o 
impacto nocivo potencial para a saúde antes da sua autorização, a fim de determinar que não 
haverá efeitos nocivos para os seres humanos e os animais.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 309
Artigo 29, nº 6

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

6. Os princípios uniformes aplicáveis à 
avaliação e autorização dos produtos 
fitofarmacêuticos são definidos num 
regulamento adoptado em conformidade 
com o procedimento referido no nº 2 do 
artigo 76º, que transfere as exigências 
constantes do anexo VI da Directiva 
91/414/CEE com as alterações necessárias 
devido à mudança duma directiva para um 
regulamento.

Or. en

Justificação

Substitui a alteração 76 da relatora.

Clarificação da redacção. A adopção dum regulamento sobre os princípios uniformes 
aplicáveis à avaliação e autorização no processo consultivo deve limitar-se a uma simples 
transferência dos requisitos existentes. Isto assegura que se proporciona a base de avaliação 
necessária na sequência da transição da directiva actual para o novo regulamento. 

As modificações devem limitar-se a alterações de redacção, dado que os princípios uniformes 
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devem ser adoptados em co-decisão num futuro muito próximo (cf. alt. ao artigo 75º), já que 
representam um elemento essencial do regulamento.

Alteração apresentada por Michl Ebner

Alteração 310
Artigo 29, nº 6 bis (novo)

6 bis. "Quando um produto 
fitofarmacêutico seja considerado aprovado
para fins específicos num Estado-Membro, 
não pode ser recusada a autorização para 
esse efeito, com base em requisitos de 
autorização específicos, a um produto de 
importação procedente de um 
Estado-Membro que não aprove para esse 
mesmo fim, se esse produto for considerado 
igual ou equivalente nos termos das 
disposições de autorização do presente 
regulamento."

Or. de

Justificação

Obwohl aufrung geltender EU-Bestimmungen als den nationalen Referenzprodukten 
gleichwertig anerkannt, können Importe in manchen Mitlgiedsstaaten nicht für denselben 
Zweck der nationalen Referenzprodukte angewandt werden, da ihre Zulassung/Benutzung u.a. 
an die Übersetzung der Etikette aus dem Herkunftsland gebunden ist, das in manchen Fällen 
eben dieses Produkt nicht für denselben Zweck zulässt. Dies stellt eine nicht-technische 
Hürde mit diskriminierendem Effekt dar, da de facto zwei verschiedene (Sicherheits-
)Standards für die Zulassung gleichwertiger Produkte unterschiedlicher Herkunft einführt 
werden. Dies ist mit dem Prinzip des freien Warenverkehrs im EU Binnenmarkt unvereinbar

Alteração apresentada por Ioannis Gklavakis

Alteração 311
Artigo 30, nº 2

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

1. A autorização, que deve ter uma forma 
determinada, deve definir as culturas e os
efeitos para os quais o produto



AM\672288PT.doc 31/134 PE 390.442v02-00

PT

fitofarmacêutico pode ser utilizado.

Or. el

Justificação

O tipo de autorização deve ser específico e uniforme para todos os Estados-Membros. 

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 312
Artigo 30, nº 2

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

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

(i) as condições de utilização necessárias 
para se cumprirem as condições e as 
exigências constantes do regulamento que 
aprova as substâncias activas, os agentes de 
protecção e os agentes sinérgicos, bem como 
as exigências e as condições aplicáveis aos 
produtos fitofarmacêuticos, fixadas no n.º 3 
do artigo 4.º;
(ii) a classificação do produto 
fitofarmacêutico em conformidade com a 
Directiva 1999/45/CE.

(iii) indicações relativas ao uso correcto do 
produto e ao respeito das condições e 
princípios da gestão integrada das pragas;

Or. de
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Alteração apresentada por Dan Jørgensen

Alteração 313
Artigo 30, nº 2

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

2. A autorização deve definir as exigências
em matéria de colocação no mercado e
utilização do produto fitofarmacêutico. Estas
exigências, no mínimo, devem incluir as
condições de utilização necessárias para se
cumprirem as condições e as exigências
constantes do regulamento que aprova as
substâncias activas, os agentes de protecção
e os agentes sinérgicos, bem como os 
requisitos e condições aplicáveis aos 
produtos fitofarmacêuticos definidos no 
nº 3 do artigo 4º. A autorização deve incluir
a classificação do produto fitofarmacêutico
para efeitos da Directiva 1999/45/CE. A 
autorização deve exigir que o produto seja 
usado em conformidade com os princípios 
de gestão integrada das pragas, tal como 
definidos no artigo 3º do presente 
regulamento, a partir de 2012.

Or. en

Justificação

Esta alteração considera a autorização em conformidade com as outras disposições deste 
regulamento. A definição de "gestão integrada das pragas" deve ser elaborada como um 
mínimo.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Dan Jørgensen e Chris Davies

Alteração 314
Artigo 30, nº 3, parte introdutória

3. As exigências referidas no nº 2 podem
incluir:

3. As exigências referidas no nº 2 devem 
incluir:

Or. en
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Alteração apresentada por Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz e Christa Klaß

Alteração 315
Artigo 30, nº 3, alíneas a) e b)

a) uma restrição ao produto no que toca à 
sua distribuição e utilização para proteger a 
saúde dos distribuidores, utilizadores e 
trabalhadores envolvidos;

a) uma restrição ao produto no que toca à
sua distribuição;

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

b) outras restrições relativas à utilização do 
produto fitofarmacêutico para proteger a 
saúde dos distribuidores, utilizadores, 
trabalhadores e vizinhos.

Or. en

Justificação

Devem ser clarificadas as condições de distribuição e utilização. 

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Alteração 316
Artigo 30, nº 3, alíneas a) e b)

a) uma restrição ao produto no que toca à 
sua distribuição e utilização para proteger a 
saúde dos distribuidores, utilizadores e 
trabalhadores envolvidos;

a) uma restrição ao produto no que toca à
sua distribuição e utilização para proteger a
saúde dos distribuidores, utilizadores e
trabalhadores envolvidos, bem como dos 
consumidores, residentes e pessoas 
presentes nas proximidades;

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

b) a obrigação de notificar a actividade de 
pulverização a um sistema central 
responsável por informar os vizinhos, 
residentes e pessoas presentes nas 
proximidades que correm o risco de
exposição a dispersão de pulverizados antes 
de o produto ser utilizado e que tenham 
solicitado ser informados. 

Or. en

Justificação

A alteração proposta alarga a protecção prevista para os distribuidores, utilizadores e 
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trabalhadores aos residentes e às pessoas presentes nas proximidades que possam ser 
repetidamente expostas aos pesticidas.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen e Chris Davies

Alteração 317
Artigo 30, nº 3, alínea a)

a) uma restrição ao produto no que toca à 
sua distribuição e utilização para proteger a 
saúde dos distribuidores, utilizadores e 
trabalhadores envolvidos;

a) uma restrição ao produto no que toca à 
sua distribuição e utilização para proteger a 
saúde dos distribuidores, utilizadores,
trabalhadores, residentes,  pessoas presentes 
nas proximidades e consumidores
envolvidos, a saúde animal ou o ambiente;

Or. en

Justificação

É imperativo proteger todos os subgrupos populacionais do risco de exposição aos 
pesticidas. Isto inclui os utilizadores profissionais ou não, os residentes, as pessoas presentes 
nas proximidades, os trabalhadores, os grupos vulneráveis específicos e os consumidores 
expostos directa ou indirectamente através da atmosfera, dos géneros alimentícios, dos 
alimentos animais, da água e do ambiente. 

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Gyula Hegyi

Alteração 318
Artigo 30, nº 3, alínea a)

a) uma restrição ao produto no que toca à 
sua distribuição e utilização para proteger a 
saúde dos distribuidores, utilizadores e
trabalhadores envolvidos;

a) uma restrição ao produto no que toca à 
sua distribuição e utilização para proteger a 
saúde dos distribuidores, utilizadores,
trabalhadores, residentes e pessoas 
presentes nas proximidades envolvidos;

Or. en

Justificação

É imperativo proteger todos os subgrupos populacionais do risco de exposição aos 
pesticidas. Isto inclui os utilizadores profissionais ou não, os residentes, as pessoas presentes 
nas proximidades, os trabalhadores, os grupos vulneráveis específicos e os consumidores 
expostos directa ou indirectamente através da atmosfera, dos géneros alimentícios, dos 
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alimentos animais, da água e do ambiente.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 319
Artigo 30, nº 3, alínea a)

a) uma restrição ao produto no que toca à 
sua distribuição e utilização para proteger a 
saúde dos distribuidores, utilizadores e 
trabalhadores envolvidos;

a) uma restrição ao produto no que toca à 
sua distribuição e utilização para proteger a 
saúde dos distribuidores, utilizadores e 
trabalhadores envolvidos e o ambiente;

Or. pl

Justificação

É extremamente importante incluir a referência ao ambiente, no intuito de garantir que o 
ambiente, nomeadamente as águas subterrâneas, seja protegido. 

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 320
Artigo 30, nº 3, alínea b)

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

Suprimido

Or. de

Justificação

Na prática, a obrigação de informar os vizinhos antes da utilização de um produto 
fitofarmacêutico não é possível. No interesse de uma protecção integrada das culturas, 
muitas vezes é necessário tomar rapidamente várias decisões que, na maioria das vezes, não 
permitem informar previamente os vizinhos. A obrigação de informação contraria igualmente 
o requisito de simplificação administrativa.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen

Alteração 321
Artigo 30, nº 3, alínea b)
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b) a obrigação de informar os vizinhos que 
correm o risco de exposição a dispersão de 
pulverizados antes de o produto ser utilizado 
e que tenham solicitado ser informados.

b) a obrigação de informar - inclusivamente 
através de instrumentos de sinalização - os 
vizinhos, residentes e pessoas presentes nas 
proximidades que correm o risco de 
exposição a dispersão de pulverizados antes 
de o produto ser utilizado e que tenham 
solicitado ser informados.

Or. en

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Roberto Musacchio

Alteração 322
Artigo 30, nº 3, alínea b)

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

b) a obrigação legal de informar os 
residentes e vizinhos que correm o risco de 
exposição a dispersão de pulverizados e a 
diversas outras fontes de exposição em 
consequência da pulverização das culturas 
na sua localidade, pelo menos, 48 horas
antes de qualquer produto ser utilizado. 

Or. en

Justificação

Tendo em conta os riscos para a saúde e o ambiente e os perigos e impactos adversos da 
utilização dos pesticidas, é absolutamente essencial informar previamente os residentes antes 
de ser usada qualquer aplicação de pulverização e informação sobre os produtos químicos a 
usar, a fim de lhes permitir tomar as precauções necessárias para tentar reduzir a exposição 
tanto quanto possível. O período de informação deve ser de 48 horas antes da pulverização, 
idêntico ao período previsto no Reino Unido para os apicultores no caso das abelhas. 

Alteração apresentada por Marianne Thyssen

Alteração 323
Artigo 30, nº 3, alínea b)

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

b) a obrigação de manter registos dos 
produtos fitofarmacêuticos utilizados na 
exploração; esses registos devem poder ser 
apresentados - a pedido e em qualquer 
altura - às autoridades competentes para 
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inspecção.

Or. en

Justificação

De um ponto de vista prático, é impossível informar os vizinhos que o solicitem antes de um 
produto fitofarmacêutico ser utilizado. De um modo geral, para que uma prática 
fitofarmacêutica proporcione um resultado óptimo, os produtos fitofarmacêuticos só podem 
ser aplicados durante um lapso de tempo limitado, por exemplo, devido a determinadas 
condições climáticas durante as quais esses produtos podem ser usados da forma mais eficaz. 
A informação obrigatória dos vizinhos complica aqui o procedimento desnecessariamente, 
frequentemente em prejuízo de uma protecção fitossanitária optimizada, podendo implicar 
um maior impacto sobre as pessoas, os animais e o ambiente.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen e Chris Davies, Roberto Musacchio e Caroline 
Lucas

Alteração 324
Artigo 30, nº 3, alínea b bis) (novo)

b bis) quaisquer limitações ou interdições 
de utilização de pesticidas em áreas usadas 
pelo público em geral e por grupos 
populacionais sensíveis e em torno delas, 
tais como áreas residenciais, parques, 
jardins públicos, recintos desportivos, 
recintos escolares, recreios infantis, etc.

Or. en

Justificação

As condições de utilização estatutárias aplicáveis à aprovação de todos os pesticidas devem 
incluir requisitos pormenorizados relativos a qualquer interdição de utilização de pesticidas 
em áreas usadas pelo público em geral e por grupos populacionais sensíveis e em torno 
delas, tais como áreas residenciais, parques, jardins públicos, recintos desportivos, recintos 
escolares, recreios infantis, etc.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 325
Artigo 30, nº 3, alínea b ter) (novo)
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b ter) outras restrições ou condições
importantes para a emissão de uma 
autorização relativa à utilização do produto 
fitofarmacêutico, em especial, quando as 
mesmas se destinam a proteger a saúde dos 
distribuidores, dos utilizadores, dos 
trabalhadores, dos residentes, das pessoas 
presentes nas proximidades e dos 
consumidores ou a saúde animal ou o 
ambiente. 

Or. en

Justificação

Esta alínea nova permitirá aos Estados-Membros incluir outras restrições ou condições, em 
particular, com vista à protecção dos utilizadores, dos trabalhadores, dos residentes, das 
pessoas presentes nas proximidades e dos consumidores ou a saúde animal ou o ambiente. 

Alteração apresentada por Michl Ebner

Alteração 326
Artigo 30, nº 3 bis (novo)

3 bis. "As exigências enunciadas no nº 2 
não abrangem requisitos linguísticos em 
matéria de embalagem, etiquetagem ou 
rotulagem que infrinjam o princípio de 
uma protecção equilibrada dos 
consumidores e que não se apliquem a 
produtos fitofarmacêuticos 
independentemente da sua origem.

Or. de

Justificação

Obwohl aufrung geltender EU-Bestimmungen als den nationalen Referenzprodukten 
gleichwertig anerkannt, können Importe in manchen Mitlgiedsstaaten nicht für denselben 
Zweck der nationalen Referenzprodukte angewandt werden, da ihre Zulassung/Benutzung u.a. 
an die Übersetzung der Etikette aus dem Herkunftsland gebunden ist, das in manchen Fällen 
eben dieses Produkt nicht für denselben Zweck zulässt. Dies stellt eine nicht-technische 
Hürde mit diskriminierendem Effekt dar, da de facto zwei verschiedene (Sicherheits-
)Standards für die Zulassung gleichwertiger Produkte unterschiedlicher Herkunft einführt 
werden. Dies ist mit dem Prinzip des freien Warenverkehrs im EU Binnenmarkt unvereinbar.
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Alteração apresentada por Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz e Christa Klaß

Alteração 327
Artigo 32, nº 1

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

1. Os candidatos à colocação de um produto 
fitofarmacêutico no mercado devem 
apresentar um pedido de autorização, 
pessoalmente ou através de um 
representante, num ou em vários 
Estado-Membros da zona onde pretendem 
colocar o produto fitofarmacêutico no 
mercado.

Or. de

Justificação

Erklärtes Ziel der Neufassung der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln ist die Einführung 
einer zonalen Zulassung als Schritt in Richtung der Harmonisierung der Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln in Europa. Insofern muss der Antragsteller seinen Antrag nicht in 
jedem Mitgliedsstaat der betreffenden Zone einreichen, in dem das Mittel zugelassen werden 
soll, sondern lediglich in einem Mitgliedsstaat. Zudem soll vorgeschlagen werden, welcher 
Mitgliedsstaat fortan federführend als berichterstattender Mitgliedsstaat für die Zone 
bezeichnet wird. Die übrigen Mitgliedsstaaten einer Zone sollten umfassend in die Prüfung 
des jeweiligen Mittels einbezogen werden. Hiermit soll sichergestellt werden, dass nach 
Prüfung des Mittels auch eine Zulassung innerhalb der Zone möglich ist. 

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 328
Artigo 32, nº 1

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

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

Or. de
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Justificação

No intuito de realizar, finalmente, o mercado interno operacional para os produtos 
fitofarmacêuticos importa criar um sistema de autorização por zona a nível da UE.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz e Christa Klaß

Alteração 329
Artigo 32, nº 2

2. O pedido deve incluir o seguinte: 2. O pedido deve incluir o seguinte:

a) uma lista das zonas e dos 
Estados-Membros onde foi apresentado o 
pedido pelo requerente;

a) uma lista das zonas  onde foi apresentado 
o pedido pelo requerente;

b) uma proposta indicando em que 
Estado-Membro o requerente gostaria que se 
realizasse a avaliação de aplicação na zona 
em causa;

b) uma proposta indicando em que 
Estado-Membro responsável o requerente 
gostaria que se realizasse a avaliação de 
aplicação na zona em causa;

c) uma cópia autenticada de todas as 
autorizações já obtidas pelo produto 
fitofarmacêutico num Estado-Membro.

c) uma cópia autenticada de todas as 
autorizações já obtidas pelo produto 
fitofarmacêutico num Estado-Membro.

Or. de

Alteração apresentada por Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz e Christa Klaß

Alteração 330
Artigo 32, nº 5, parágrafo 2

Se tal lhe for solicitado, o requerente 
apresenta ao Estado-Membro amostras do 
produto fitofarmacêutico e as normas 
analíticas dos seus ingredientes.

Se tal lhe for solicitado, o requerente 
apresenta aos Estados-Membros que 
participam na avaliação amostras do 
produto fitofarmacêutico e as normas 
analíticas dos seus ingredientes.

Or. de

Alteração apresentada por Christa Klaß e Karl-Heinz Florenz 

Alteração 331
Artigo 34
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O pedido é examinado pelo Estado-Membro 
proposto pelo requerente, a não ser que 
outro Estado-Membro na mesma zona 
aceite examiná-lo. O Estado-Membro que 
examinar o pedido informará o requerente.

O pedido é examinado pelo Estado-Membro 
proposto pelo requerente, com a 
colaboração de todos os Estados-Membros 
da mesma zona. Todos os 
Estados-Membros de uma zona participam 
obrigatoriamente nestes trabalhos.

Quando o Estado-Membro que examinar o 
pedido o solicitar, os restantes 
Estados-Membros na zona a que foi 
entregue o pedido devem cooperar para
garantir uma divisão equitativa da carga de 
trabalho.

Nesse contexto, há que garantir uma divisão 
equitativa da carga de trabalho.

Os restantes Estados-Membros na zona a 
que o pedido foi entregue evitam dar 
seguimento ao pedido enquanto continuar 
a avaliação do pedido pelo Estado-Membro.

Or. de

Justificação

A criação de um sistema de autorização por zona enquanto primeira etapa no sentido de uma 
harmonização do procedimento de autorização dos produtos fitofarmacêuticos na Europa 
constitui o objectivo manifesto da versão revista do regime de autorização dos produtos 
fitofarmacêuticos. É, pois, indispensável que o Estado-Membro relator associe os outros 
Estados-Membros da zona visada a todas as fases do exame e avaliação em causa. Tal visa 
garantir a autorização do produto dentro de uma mesma zona na sequência do exame a que é 
sujeito o produto fitofarmacêutico. 

Alteração apresentada por Anja Weisgerber e Erna Hennicot-Schoepges

Alteração 332
Artigo 34

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

O pedido é examinado pelo Estado-Membro 
proposto pelo requerente, com a 
colaboração de todos os Estados-Membros 
da mesma zona, a não ser que outro 
Estado-Membro na mesma zona aceite 
examiná-lo. O Estado-Membro que 
examinar o pedido informará o requerente.
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Quando o Estado-Membro que examinar o 
pedido o solicitar, os restantes 
Estados-Membros na zona a que foi 
entregue o pedido devem cooperar para 
garantir uma divisão equitativa da carga de 
trabalho.

Quando o Estado-Membro que examinar o 
pedido o solicitar, todos os restantes 
Estados-Membros na zona a que foi entregue 
o pedido devem cooperar para garantir, 
tanto quanto possível, uma divisão 
equitativa da carga de trabalho.

Os restantes Estados-Membros na zona a 
que o pedido foi entregue evitam dar 
seguimento ao pedido enquanto continuar a 
avaliação do pedido pelo Estado-Membro.

Os restantes Estados-Membros na zona a 
que o pedido foi entregue evitam dar 
seguimento ao pedido enquanto continuar a 
avaliação do pedido pelo Estado-Membro.

Or. de

Justificação

A criação de um sistema de autorização por zona enquanto primeira etapa no sentido de uma 
harmonização do procedimento de autorização dos produtos fitofarmacêuticos na Europa 
constitui o objectivo manifesto da versão revista do regime de autorização dos produtos 
fitofarmacêuticos. É, pois, indispensável que o Estado-Membro relator associe os outros 
Estados-Membros da zona visada a todas as fases do exame e avaliação em causa. Tal visa 
garantir a autorização do produto dentro de uma mesma zona na sequência do exame a que é 
sujeito o produto fitofarmacêutico.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 333
Artigo 34, parágrafo 1

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

O pedido é examinado pelo Estado-Membro 
proposto pelo requerente. Um outro 
Estado-Membro na mesma zona pode 
aceitar examiná-lo, desde que o requerente 
dê o seu assentimento a esse procedimento.

Or. de

Justificação

O pedido deve ser examinado pelo Estado proposto pelo requerente ou – após consulta deste 
último – por um Estado-Membro que se proponha fazê-lo. Este procedimento oferece clareza 
e deu provas da sua eficácia, no passado, uma vez que permite a melhor utilização das 
competências específicas dos Estados-Membros.
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Alteração apresentada por Ioannis Gklavakis

Alteração 334
Artigo 34, parágrafo 1

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

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

Or. el

Justificação

Se a opção por zonas for adoptada, será necessário que o Estado-Membro relator informe 
todos os Estados-membros da zona.

Alteração apresentada por Ioannis Gklavakis

Alteração 335
Artigo 34, parágrafo 3 bis (novo)

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

Or. el

Justificação

Os Estados-Membros devem manter o direito a uma certa flexibilidade, com o consentimento 
da Comissão.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Alteração 336
Artigo 35, nº 1, parágrafos 2 e 3

1. O Estado-Membro que examinar o pedido 
faz uma avaliação independente, objectiva e 

1. O Estado-Membro que examinar o pedido 
faz uma avaliação independente, objectiva e 
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transparente à luz dos actuais 
conhecimentos científicos e técnicos. 

transparente à luz das orientações e 
requisitos científicos e técnicos aceites que 
existam aquando da aplicação, sem 
prejuízo do artigo 21º.

Aplica os princípios uniformes de avaliação 
e autorização dos produtos 
fitofarmacêuticos, referidos no nº 6 do artigo 
29º, para determinar se o produto cumpre as 
exigências constantes do artigo 29º ao ser 
utilizado de acordo com todas as condições 
realistas e normais de utilização fixadas no 
artigo 52º e se as consequências da sua 
utilização são também consentâneas com 
essas condições.

Aplica os princípios uniformes de avaliação 
e autorização dos produtos 
fitofarmacêuticos, referidos no nº 6 do artigo 
29º, para determinar se o produto cumpre as 
exigências constantes do artigo 29º ao ser 
utilizado de acordo com todas as condições 
realistas de utilização fixadas no artigo 52º e 
se as consequências da sua utilização são 
também consentâneas com essas condições.

Or. en

Justificação

O investimento na comercialização de produtos é substancial - especialmente para as PME -
e exige um sistema de decisão previsível que dê certeza às empresas investidoras. Mudar as 
regras depois do período de aplicação é incorrecto e desencoraja as empresas de investir. A 
redacção proposta na segunda parte assegura certeza jurídica no caso de litígios. As 
condições realistas podem ser avaliadas e medidas e podem permitir aos tribunais decidir 
com base em factos mensuráveis.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Chris Davies e Roberto Musacchio

Alteração 337
Artigo 35, nº 1, parágrafo 2

Aplica os princípios uniformes de avaliação 
e autorização dos produtos 
fitofarmacêuticos, referidos no nº 6 do artigo 
29º, para determinar se o produto cumpre as 
exigências constantes do artigo 29º ao ser 
utilizado de acordo com todas as condições 
realistas e normais de utilização fixadas no 
artigo 52º e se as consequências da sua 
utilização são também consentâneas com 
essas condições.

Aplica os princípios uniformes de avaliação 
e autorização dos produtos 
fitofarmacêuticos, referidos no nº 6 do artigo 
29º, para determinar se o produto cumpre as 
exigências constantes do artigo 29º ao ser 
utilizado de acordo com todas as condições 
realistas de utilização fixadas no artigo 52º e 
se as consequências da sua utilização são 
também consentâneas com essas condições.

Or. en
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Justificação

Todas as decisões devem basear-se em condições de utilização realistas para assegurar 
certeza jurídica no caso de litígios. As condições realistas podem ser avaliadas e medidas e 
podem permitir aos tribunais decidir com base em factos mensuráveis que não deixem 
dúvidas. 

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 338
Artigo 35, nº 1, parágrafo 3

Os Estados-Membros responsáveis pelo 
exame do pedido devem disponibilizar a sua 
avaliação aos restantes Estados-Membros da 
mesma zona em objecto do pedido.

Os Estados-Membros responsáveis pelo 
exame do pedido devem disponibilizar a sua 
avaliação aos restantes Estados-Membros.

Or. de

Justificação

Com vista à criação definitiva de um mercado interno operacional no tocante aos produtos 
fitofarmacêuticos é necessária uma autorização a nível comunitário. Por isso, também é 
necessário adaptar o texto.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 339
Artigo 35, nº 1, parágrafo 3

Os Estados-Membros responsáveis pelo 
exame do pedido devem disponibilizar a sua 
avaliação aos restantes Estados-Membros da 
mesma zona em objecto do pedido.

Os Estados-Membros responsáveis pelo 
exame do pedido devem disponibilizar a sua 
avaliação aos restantes Estados-Membros 
em objecto do pedido.

Or. nl

Justificação

A divisão por zonas não é adequada para efeito de autorização, visto que as condições 
climáticas, biológicas e aquáticas nos vários países não são comparáveis nas zonas 
propostas.
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Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Chris Davies e Roberto Musacchio

Alteração 340
Artigo 35, nº 2

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

2. Sem prejuízo dos artigos 30º e 31º,
quando um produto fitofarmacêutico já 
tiver sido autorizado num Estado-Membro, 
os outros Estados-Membros decidirão se 
autorizam o produto fitofarmacêutico em 
análise dentro de um prazo de 180 dias 
após a recepção do pedido, bem como as 
condições a que essa autorização está 
sujeita.

Or. en

Justificação

Seguindo a alteração 86 do relator, a divisão em zonas de autorização não é adequada, dado 
que frequentemente as condições não são comparáveis nas zonas propostas. As autorizações 
devem ser concedidas apenas a nível de Estado-Membro mas ser notificadas aos outros 
Estados-Membros. Dentro de um prazo razoável, os Estados-Membros notificados devem ser 
obrigados a confirmar, rejeitar ou restringir a autorização em conformidade com a sua 
situação nacional específica.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber e Erna Hennicot-Schoepges

Alteração 341
Artigo 35, nº 2

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

2. Os Estados-Membros duma zona
concedem ou recusam as autorizações em 
função das conclusões da avaliação 
efectuada pelo Estado-Membro que examina 
o pedido, como referido nos artigos 30.º e 
31.º. Os Estados-Membros duma zona
devem, sempre que possível, autorizar o 
produto fitofarmacêutico em análise nas 
mesmas condições que o Estado-Membro 
que realiza o exame do pedido, incluindo a 
sua classificação para efeitos da Directiva 
1999/45/CE, a não ser que tenham de ser 
consideradas condições de utilização 
diferentes no caso de as condições 
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agrícolas, fitossanitárias ou ambientais não 
serem comparáveis.

Or. de

Justificação

O objectivo da versão revista do regulamento consiste na criação de um sistema de 
autorização por zona, primeira etapa no sentido de uma harmonização do procedimento 
correspondente na Europa. Assim sendo, incumbe aos Estados-Membros da zona visada 
autorizar, nas mesmas condições, um produto fitofarmacêutico baseado no exame e na 
avaliação, tanto do Estado-Membro relator, como dos Estados-Membros associados ao 
procedimento, desde que não se imponha ter em consideração especificidades nacionais 
diferenciadas. 

Alteração apresentada por Pilar Ayuso

Alteração 342
Artigo 35, nº 2

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

2. Os Estados-Membros em questão 
concedem ou recusam as autorizações em 
função das conclusões da avaliação 
efectuada pelo Estado-Membro que examina 
o pedido, como referido nos artigos 30.º e 
31.º. Os Estados-Membros devem autorizar 
o produto fitofarmacêutico em análise nas 
mesmas condições que o Estado-Membro 
que realiza o exame do pedido, a menos que 
as condições agrícolas e ambientais variem 
fortemente e exijam uma nova avaliação.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ter o direito de ter em conta as preocupações locais quando 
autorizam os produtos. A classificação deve incumbir ao notificante e não ao Estado-Membro 
relator da zona. Confiando esta responsabilidade ao Estado-Membro relator da zona, expor-
nos-íamos a atrasos consideráveis e eventualmente ao risco de diferenças de classificação 
entre as zonas. 
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Alteração apresentada por Richard Seeber 

Alteração 343
Artigo 35, n° 2

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

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

Or. de

Justificação

Com vista à criação definitiva de um mercado interno dos produtos fitofarmacêuticos que 
seja operacional, é necessária uma autorização a nível comunitário. Por conseguinte, 
importa proceder igualmente a adaptações do texto.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 344
Artigo 35, n° 2

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

2. Sem prejuízo dos artigos 30º e 31º,
quando um produto fitofarmacêutico já 
tenha sido autorizado num 
Estado-Membro, os outros 
Estados-Membros devem decidir se 
autorizam o produto fitofarmacêutico em 
questão dentro de um prazo de 90 dias a 
contar da data de recepção do pedido.

Or. de
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Alteração apresentada por Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz e Anja Weisgerber

Alteração 345
Artigo 35, n° 2

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

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

Or. de

Justificação

A versão revista do regulamento em apreço relativamente à autorização de produtos 
fitofarmacêuticos tem por objectivo a introdução de uma autorização por zonas, primeira 
etapa na via da harmonização do procedimento de autorização dos produtos 
fitofarmacêuticos na Europa. Assim, cumpre que os Estados-Membros que pertencem à zona 
em questão autorizem um produto farmacêutico com base no exame e na avaliação tanto do 
Estado-Membro relator, como dos demais Estados-Membros implicados no procedimento de 
autorização de um produto fitofarmacêutico, e de acordo com as mesmas condições.

Alteração apresentada por Pilar Ayuso

Alteração 346
Artigo 35, nº 3

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta disposição é desnecessária se os Estados Membros puderem levar em conta as 
condições locais quando autorizam os produtos.
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Alteração apresentada por Anja Weisgerber e Erna Hennicot-Schoepges

Alteração 347
Artigo 35, nº 3

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

Quando um Estado-Membro pretende 
autorizar um determinado produto 
fitofarmacêutico em condições de utilização 
diferentes das do Estado-Membro que 
examina o pedido, informará de imediato a 
Comissão sobre essas condições e prestará 
informações pormenorizadas sobre as 
razões justificativas dessa divergência.
A Comissão procederá ao exame da 
autorização do Estado-Membro em causa. 
Se entender que nenhuma razão justifica 
essa divergência, requererá do 
Estado-Membro em causa que autorize o 
produto fitofarmacêutico nas mesmas 
condições que o Estado-Membro de 
referência.

Or. de

Justificação

A versão revista do regulamento em apreço tem por objectivo a introdução de uma 
autorização por zonas enquanto etapa na via da harmonização do procedimento de 
autorização na Europa. Assim, cumpre que os Estados-Membros que pertencem à zona em 
questão autorizem um produto farmacêutico com base no exame e na avaliação tanto do 
Estado-Membro relator, como dos demais Estados-Membros implicados no procedimento de 
autorização de um produto fitofarmacêutico, e de acordo com as mesmas condições, salvo se 
houver que ter em conta especificidades nacionais.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen

Alteração 348
Artigo 37, nº 4, parágrafo 1

4. Se os Estados-Membros em causa não 
puderem chegar a acordo no prazo de 90 
dias, o Estado-Membro responsável pelo 
exame do pedido de autorização deve 
apresentar o assunto à Comissão. A decisão 
sobre o cumprimento das condições 
referidas na alínea b) do n.º 1 do artigo 29.º 

4. Se os Estados-Membros em causa não 
puderem chegar a acordo no prazo de 180 
dias, o Estado-Membro responsável pelo 
exame do pedido de autorização deve 
apresentar o assunto à Comissão. A decisão 
sobre o cumprimento das condições 
referidas na alínea b) do n.º 1 do artigo 29.º 



AM\672288PT.doc 51/134 PE 390.442v02-00

PT

será tomada em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
76.º. O prazo de 90 dias tem início na data 
em que o Estado-Membro responsável pelo 
exame do pedido de autorização informou o 
Estado-Membro relator de que não concorda 
com a conclusão deste último, nos termos do 
n.º 3.

será tomada em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
76.º. O prazo de 180 dias tem início na data 
em que o Estado-Membro responsável pelo 
exame do pedido de autorização informou o 
Estado-Membro relator de que não concorda 
com a conclusão deste último, nos termos do 
n.º 3.

Or. en

Justificação

É necessário garantir o processo de autorização mais rápido possível, de forma compatível 
com um grau elevado de protecção da saúde humana e do ambiente. Isso significa contudo 
que, se um Estado-Membro deve ter em conta plenamente as circunstâncias relevantes e 
específicas do seu território antes de autorizar ou recusar autorizar um produto autorizado 
noutro Estado-Membro (em vez de aprovar automaticamente a autorização emitida por um 
outro Estado-Membro), o prazo de 90 dias é insuficiente.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz e Christa Klaß

Alteração 349
Artigo 38, nº 1, parágrafo 1 bis (novo)

A Comissão apresenta, num prazo de 12 
meses após a entrada em vigor do presente 
regulamento, uma proposta que introduz
um formato estandardizado para a 
documentação prevista nas alíneas a), b) e 
c).  

Or. en

Justificação

Deve estabelecer-se um sistema de divisão do trabalho a fim de facilitar o processo decisório 
dos Estados-Membros que autorizam o mesmo produto na UE. 

Alteração apresentada por Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz e Christa Klaß

Alteração 350
Artigo 38, nº 2

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

descrito no n.º 2 do artigo 35.º, os 
Estados-Membros que atribuíram uma 
autorização devem disponibilizar o mais 
rapidamente possível aos outros 
Estados-Membros e à Comissão um ficheiro 
com a documentação prevista nas alíneas a), 
b) e c) do n.º 1 do presente artigo.

Or. en

Justificação

Deve estabelecer-se um sistema de divisão do trabalho a fim de facilitar o processo decisório 
dos Estados-Membros que autorizam o mesmo produto na UE.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz e Christa Klaß

Alteração 351
Artigo 38, nº 2 bis (novo)

´ 2 bis. No prazo de 12 semanas após a 
decisão relativa à autorização de um 
produto fitofarmacêutico, os Estados-
Membros põem à disposição num sítio web 
público, um registo das decisões 
administrativas, como previsto na alínea c) 
do n.º 1. 

Or. en

Justificação

Deve estabelecer-se um sistema de divisão do trabalho a fim de facilitar o processo decisório 
dos Estados-Membros que autorizam o mesmo produto na UE.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij e Esther De Lange

Alteração 352
Artigo 39, nº 1

1. O titular de uma autorização pode 
apresentar um pedido de autorização para o 
mesmo produto fitofarmacêutico e para a 
mesma utilização noutro Estado-Membro, ao 
abrigo do procedimento de reconhecimento 

1. O titular de uma autorização ou uma 
pessoa por ele designada como seu 
representante pode apresentar um pedido de 
autorização para o mesmo produto 
fitofarmacêutico e para a mesma utilização 
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mútuo constante da presente secção, nos 
seguintes casos:

noutro Estado-Membro, ao abrigo do 
procedimento de reconhecimento mútuo 
constante da presente secção, nos seguintes 
casos:

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

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

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

b) a autorização foi concedida por um 
Estado-Membro para utilização em estufas 
ou como tratamento pós-colheita ou de
sementes, independentemente da zona a que 
pertence o Estado-Membro de referência; e 
foi concedida com base num acordo 
voluntário entre Estados Membros de 
diferentes zonas, cujas condições agrícolas, 
fitossanitárias e ambientais, 
designadamente climáticas, relevantes para 
a utilização do produto, sejam semelhantes.

Or. en

Justificação

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

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

Alteração apresentada por Christa Klaß, Krl-Heinz Florenz e Anja Weisgerber

Alteração 353
Artigo 39, nº 1

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

1. A autorização para o mesmo produto 
fitofarmacêutico e para a mesma utilização é 
obrigatória para todos os Estados-Membros 
que pertencem à zona em questão, quando:

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

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

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

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

Or. de

Justificação

A divisão da UE em três zonas constitui uma importante etapa na via da harmonização do 
procedimento de autorização dos produtos fitofarmacêuticos a nível europeu. A presente 
alteração refere claramente que todos os Estados-Membros de uma mesma zona devem 
obrigatoriamente autorizar um produto que tenha sido examinado pelo Estado-Membro 
relator com a participação dos demais Estados-Membros que pertencem à zona em questão. 
Não obstante, a divisão em três zonas não exclui que, em virtude de práticas de cultivo e de 
condições climáticas comparáveis em zonas limítrofes, seja necessário um reconhecimento 
mútuo da autorização de produtos fitofarmacêuticos entre as zonas. 

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 354
Artigo 39, nº 1, alínea b)

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

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

Or. en

Justificação

Conviria estender o princípio do reconhecimento mútuo entre zonas diferentes ao tratamento 
das sementes. O tratamento das sementes é um mercado pequeno e inovador, dominado por 
empresas de pequena e de média dimensão. Os custos administrativos ligados à autorização 
devem ser reduzidos, a fim de incentivar a utilização de uma tecnologia inovadora e de 
produtos que comportam habitualmente quantidades claramente inferiores de PPP que o 
tratamento nos campos. Os Estados-Membros devem ser autorizados a aplicar o 
reconhecimento mútuo em zonas diferentes numa base voluntária, em especial sempre que as 
condições são semelhantes.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 355
Artigo 39, nº 1, alínea b)

b) a autorização foi concedida por um 
Estado-Membro para utilização em estufas 

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

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

Or. nl

Justificação

A harmonização do tratamento de sementes é importante. Qualquer tratamento de sementes 
com produtos fitofarmacêuticos equivale a uma redução considerável na utilização de 
produtos fitofarmacêuticos no campo em altura posterior.

Alteração apresentada por Renate Sommer, Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa 
Klaß e Marianne Thyssen

Alteração 356
Artigo 39, nº 1, alínea b bis) (nova)

b bis) com base num acordo voluntário 
entre Estados-Membros de diferentes 
zonas, cujas condições agrícolas, 
fitossanitárias e ambientais, 
designadamente climáticas, relevantes para 
a utilização do produto, sejam semelhantes.

Or. en

Justificação

Conviria estender o princípio do reconhecimento mútuo entre zonas diferentes ao tratamento 
das sementes. O tratamento das sementes é um mercado pequeno e inovador, dominado por 
empresas de pequena e de média dimensão. Os custos administrativos ligados à autorização 
devem ser reduzidos, a fim de incentivar a utilização de uma tecnologia inovadora e de 
produtos que comportam habitualmente quantidades claramente inferiores de PPP que o 
tratamento nos campos. Os Estados-Membros devem ser autorizados a aplicar o 
reconhecimento mútuo em zonas diferentes numa base voluntária, em especial sempre que as 
condições são semelhantes.

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

Alteração 357
Artigo 39, nº 1, alínea b bis) (nova) 

b bis) se a autorização foi concedida numa 
zona, para serem autorizados numa outra 
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zona os produtos apenas estão sujeitos a 
um exame dos critérios dos critérios 
agrícolas, climáticos e ambientais. 

Or. en

Alteração apresentada por Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz e Anja Weisgerber 

Alteração 358
Artigo 39, nº 2

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

1. O titular de uma autorização pode 
apresentar um pedido de autorização para 
o mesmo produto fitofarmacêutico e para a 
mesma utilização num Estado-Membro 
pertencente a uma outra zona ao abrigo do 
procedimento de reconhecimento mútuo.

Or. de

Justificação

A divisão da UE em três zonas constitui uma importante etapa na via da harmonização do 
procedimento de autorização dos produtos fitofarmacêuticos a nível europeu. A presente 
alteração refere claramente que todos os Estados-Membros de uma mesma zona devem 
obrigatoriamente autorizar um produto que tenha sido examinado pelo Estado-Membro 
relator com a participação dos demais Estados-Membros que pertencem à zona em questão. 
Não obstante, a divisão em três zonas não exclui que, em virtude de práticas de cultivo e de 
condições climáticas comparáveis em zonas limítrofes, seja necessário um reconhecimento 
mútuo da autorização de produtos fitofarmacêuticos entre as zonas. 

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij e Esther De Lange

Alteração 359
Artigo 39, nº 2

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

Suprimido

Or. en
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Justificação

Se o procedimento de reconhecimento mútuo já não estiver disponível para os produtos que 
contêm um candidato para substituição, fica comprometida a realização de um dos objectivos 
da harmonização dos reconhecimentos.

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

Alteração 360
Artigo 40

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

1. Os Estados-Membros que pertencem a 
uma mesma zona devem autorizar o produto
fitofarmacêutico em análise nas mesmas
condições que o Estado-Membro de
referência, incluindo a sua classificação para
efeitos da Directiva 1999/45/CE.

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

2. Quando, em derrogação ao nº 1 e no 
respeito da legislação comunitária, um 
Estado-Membro imponha condições 
adicionais correspondentes às exigências 
constantes do n.º 3 do artigo 30.º, informará 
imediatamente a Comissão sobre estas 
condições e apresentará informações 
detalhadas sobre as razões justificativas 
dessa derrogação.
A Comissão procederá à análise da 
autorização do Estado-Membro em causa. 
Se considerar que não existem razões 
plausíveis justificativas dessa divergência, 
requererá do Estado-Membro em causa 
que autorize o produto fitofarmacêutico 
nas mesmas condições que o 
Estado-Membro de referência.

Or. de

Justificação 

Ziel der Neufassung der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln ist die Einführung einer 
zonalen Zulassung als Schritt in Richtung der Harmonisierung der Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln in Europa. Insofern ist es erforderlich, dass die Mitgliedsstaaten der 
betreffenden Zone auf der Grundlage der Prüfung und Bewertung sowohl des 
berichterstattenden Mitgliedsstaates und als auch der in die Prüfung und Bewertung des 
Mittels einbezogenen übrigen Mitgliedsstaaten eine Zulassung des Pflanzenschutzmittels 
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unter den gleichen Bedingungen durchführen. Falls ein Mitgliedsstaat dennoch aus 
plausiblen Gründen von den festgelegten Bedingungen abweicht, bedarf es der Überprüfung 
durch die EU Kommission.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 361
Artigo 40, n° 1

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

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

Or. de

Justificação

O objectivo a médio e longo prazos deve ser a criação de uma autêntica autorização UE, isto 
é, uma autorização que vigore num Estado-Membro será extensiva aos demais 
Estados-Membros. Só assim é possível criar um mercado interno dos produtos 
fitofarmacêuticos que seja operacional.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Chris Davies e Roberto Musacchio

Alteração 362
Artigo 40, nº 1 bis (novo)

1 bis. O Estado-Membro atribui a 
autorização sob as condições adequadas ao 
Estado-Membro em causa ou recusa 
conceder a autorização se as disposições do 
artigo 29º não forem preenchidas neste 
mesmo Estado-Membro. 

Or. en

Justificação

Em conformidade com o documento do relator, o princípio de reconhecimento mútuo deve 
deixar aos Estados-Membros a margem necessária para decidir se uma autorização deve ser 
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concedida com base nas condições específicas do país. A fim de tornar a legislação tão clara 
quanto possível, esta disposição deveria figurar no artigo 40.º, que é relevante dado que se 
refere à autorização sob a rubrica do reconhecimento mútuo das autorizações.

Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 363
Artigo 40, nº 2 bis (novo)

2 bis. A autorização pode estar sujeita a 
disposições resultantes da aplicação de 
outras medidas conformes à legislação 
comunitária, relativas às condições de 
distribuição e de utilização de produtos 
fitofarmacêuticos destinadas à protecção da 
saúde dos distribuidores, utilizadores e 
trabalhadores em causa. Este processo de 
reconhecimento mútuo é aplicável sem 
prejuízo das medidas adoptadas pelos
Estados-Membros em conformidade com a
legislação comunitária que visa proteger a 
saúde dos trabalhadores. 

Or. en

Justificação

A alteração substitui o "sistema de subdivisão em zonas" instaurado na proposta da 
Comissão. Oferecerá aos Estados-Membros maior margem sem levar a correr o risco de
duplicação inútil de esforços e de atraso do processo decisório.

Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 364
Artigo 40, nº 2 ter (novo)

2  ter. A autorização pode ser sujeita a 
exigências complementares de utilização, 
sempre que, em virtude das condições 
agrícolas, fitossanitárias e ambientais 
(incluindo as climáticas) que se verificam 
no Estado-Membro em questão, estas 
exigências sejam necessárias para cumprir 
o artigo 29º. Em qualquer caso, estas 
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condições de utilização referem-se:  
- à dose por hectare em cada aplicação;
- ao período entre a última aplicação e a 
colheita;
- ao número de aplicações por ano;
- à justificação da necessidade da 
pulverização, 
- ao nível de perigo/risco para a saúde 
humana (efeitos cumulativos),
- à protecção das águas subterrâneas e da 
biodiversidade.

Or. en

Justificação

A alteração substitui o "sistema de subdivisão em zonas" instaurado na proposta da 
Comissão. Oferecerá aos Estados-Membros maior margem sem levar a correr o risco de 
duplicação inútil de esforços e de atraso do processo decisório.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen e Chris Davies

Alteração 365
Artigo 41, nº 2

2. O Estado-Membro dispõe de um prazo de 
90 dias para tomar uma decisão sobre o 
pedido que receber, em conformidade com o 
artigo 39.º 

2. O Estado-Membro dispõe de um prazo de 
180 dias para tomar uma decisão sobre o 
pedido que receber, em conformidade com o 
artigo 39.º 

Or. en

Justificação

É necessário garantir o processo de autorização mais rápido possível, de forma compatível 
com um grau elevado de protecção da saúde humana e do ambiente. Isso significa contudo 
que, se um Estado-Membro deve ter em conta plenamente as circunstâncias relevantes e 
específicas do seu território antes de autorizar ou recusar autorizar um produto autorizado 
noutro Estado-Membro (em vez de aprovar automaticamente a autorização emitida por um 
outro Estado-Membro), o prazo de 90 dias é insuficiente.
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Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Alteração 366
Artigo 42, nº 3, alínea a)

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

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

Or. en

Justificação

Clarificação dos dados a proteger após a renovação da autorização de uma substância 
activa.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Alteração 367
Artigo 42, nº 3, alínea b)

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

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

Or. en

Justificação

Clarificação dos dados a proteger após a renovação da autorização de uma substância activa.

Alteração apresentada por Ioannis Gklavakis

Alteração 368
Artigo 43, nº 2, parágrafo 1

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

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

Or. el

Justificação

Os Estados-Membros da zona devem ser imediatamente informados sobre qualquer alteração 
ou revogação de uma aprovação.

Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 369
Artigo 45, parágrafo 2

Sempre que as razões conducentes à retirada, 
alteração ou não renovação da autorização o 
permitam, o período de tolerância para o 
escoamento das existências dos produtos 
fitofarmacêuticos em causa não devem 
influenciar o período normal de utilização 
do produto.

Sempre que as razões conducentes à retirada, 
alteração ou não renovação da autorização 
não estejam ligadas à protecção da saúde 
humana e animal e ao ambiente, o período 
de tolerância para o escoamento das 
existências dos produtos fitofarmacêuticos 
em causa não pode exceder um ano. Se as 
razões conducentes à retirada, alteração ou 
não renovação da autorização estão ligadas 
à protecção da saúde humana e animal e 
ao ambiente, não é concedido período de 
tolerância para o escoamento das 
existências dos pesticidas em causa e todas 
as vendas e utilizações destes produtos 
cessam imediatamente. 

Or. en

Justificação

Se as razões conducentes à retirada, alteração ou não renovação da autorização estiverem
ligadas à protecção da saúde humana e animal e do ambiente, a venda e a utilização destes 
pesticidas deve cessar com efeito imediato.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 370
Artigo 45, parágrafo 2

Sempre que as razões conducentes à retirada, 
alteração ou não renovação da autorização o 

Sempre que as razões conducentes à retirada, 
alteração ou não renovação da autorização 
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permitam, o período de tolerância para o 
escoamento das existências dos produtos 
fitofarmacêuticos em causa não devem 
influenciar o período normal de utilização do 
produto.

não estejam ligadas à protecção da saúde 
humana e animal e ao ambiente, o período 
de tolerância para o escoamento das 
existências dos produtos fitofarmacêuticos 
em causa não pode exceder um ano. Se as 
razões conducentes à retirada, alteração ou 
não renovação da autorização estão ligadas 
à protecção da saúde humana e animal e 
ao ambiente, não haverá período de 
tolerância para o escoamento das 
existências dos produtos fitofarmacêuticos 
em causa e todas as vendas e utilizações 
destes produtos cessam imediatamente após 
a tomada de decisão de não renovação ou 
de retirada.

Or. en

Justificação

Se as razões conducentes à retirada, alteração ou não renovação da autorização estiverem 
ligadas à protecção da saúde humana e animal e do ambiente, a venda e a utilização destes 
pesticidas deve cessar com efeito imediato.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 371
Artigo 45 bis (novo)

Artigo 45º bis
Eliminação e destruição dos produtos 

fitofarmacêuticos não autorizados 
Apesar das disposições do artigo 45º, as 
existências de produtos fitofarmacêuticos
não autorizados são eliminadas de maneira 
segura e destruídas sob a responsabilidade 
do anterior titular da autorização. 

Or. en

Justificação

As existências de pesticidas obsoletos apresentam riscos graves para a saúde humana e o 
ambiente em muitos Estados-Membros e países terceiros. Aos produtores deve exigir-se que 
garantam com toda a segurança a eliminação e destruição dessas substâncias perigosas.
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Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 372
Artigo 45 ter (novo)

Artigo 45º ter
Importações

Os materiais ou artigos não alimentares 
importados não devem conter resíduos de 
substâncias activas que não foram 
autorizadas em conformidade com o 
disposto no presente Regulamento. 

Or. en

Justificação

Para proteger tanto a saúde humana como a competitividade da indústria europeia, os 
materiais ou artigos não alimentares importados não devem conter substâncias activas que 
não foram aprovadas na UE.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen e Chris Davies

Alteração 373
Artigo 46, nº 1, alínea a bis (nova)

a bis) as substâncias activas de baixo risco 
que contém não têm efeitos nocivos para os 
seres humanos, os animais ou o ambiente; 

Or. en

Justificação

Esta alteração destina-se a precisar que só os produtos que contêm substâncias activas que 
não têm efeitos negativos para os seres humanos, os animais ou o ambiente podem ser 
considerados como substâncias activas de baixo risco. 

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 374
Artigo 46, nº 3, parágrafo 2

Esse período será de 60 dias se a autorização Esse período será de 60 dias se a autorização 
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já tiver sido concedida ao mesmo produto 
fitofarmacêutico de baixo risco por outro 
Estado-Membro pertencente à mesma zona.

já tiver sido concedida ao mesmo produto 
fitofarmacêutico de baixo risco por outro 
Estado-Membro.

Or. nl

Justificação

A divisão por zonas não é adequada para efeito de autorização, visto que as condições 
climáticas, biológicas e aquáticas nos vários países não são comparáveis nas zonas 
propostas.Alteração apresentada por Ioannis Gklavakis

Alteração 375
Artigo 46, nº 3, parágrafo 3

Se o Estado-Membro necessitar de 
informações adicionais, deve conceder um 
prazo limite ao requerente para a sua 
apresentação. Nesse caso, o prazo de 90 dias 
será alargado em função do prazo adicional 
concedido pelo Estado-Membro.

Se o Estado-Membro necessitar de 
informações adicionais, deve conceder um 
prazo limite ao requerente para a sua 
apresentação. Nesse caso, o prazo de 90 dias 
será alargado em função do prazo adicional 
concedido pelo Estado-Membro. O prazo 
total não pode exceder os quatro meses.

Or. el

Justificação

Há que fixar prazos claros para todas as acções do regulamento.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen e Chris Davies

Alteração 376
Artigo 48, nº 1, parte introdutória

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

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

Or. en
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Justificação

Ainda que se disponha de uma lista de substâncias activas candidatas para substituição e de 
uma lista negativa dos componentes mais problemáticos, podem subsistir importantes 
diferenças no que diz respeito aos riscos dos diferentes produtos em função da sua utilização. 
A alteração proposta oferece a possibilidade de efectuar igualmente uma avaliação 
comparativa para os produtos que não contêm substâncias activas candidatas para 
substituição com base na avaliação de risco específica do produto em causa. A proposta 
estende o alcance da avaliação comparativa dos produtos que contêm as substâncias activas 
específicas presentes na lista das substâncias candidatas para substituição ao conjunto dos 
produtos que contêm uma substância activa qualquer. 

Alteração apresentada por Dan Jørgensen e Roberto Musacchio

Alteração 377
Artigo 48, nº 1, alínea b)

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A alínea b) é supérflua, porque a avaliação comparativa já tem em conta os riscos e as 
vantagens. Esta alteração introduz três novas dimensões no princípio de substituição, 
instaurando a noção segundo a qual os métodos e práticas de gestão das colheitas e a 
prevenção dos parasitas devem igualmente ser tomados em consideração no cenário de 
substituição.

Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 378
Artigo 48, nº 1, parágrafo 1 bis) (novo)

Se um Estado-Membro não autorizar um 
produto fitofarmacêutico quando uma 
avaliação comparativa mostrar que existem 
alternativas seguras, será conferida 
prioridade, no âmbito dos procedimentos de 
avaliação comparativa e de substituição, às 
substâncias candidatas para substituição.

Or. en
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Justificação

Embora todos os produtos sejam susceptíveis de substituição, os Estados-Membros dispõem 
de recursos limitados, pelo que, no âmbito dos procedimentos de avaliação comparativa e de 
substituição, será conferida prioridade às substâncias candidatas para substituição. 

Alteração apresentada por Dan Jørgensen e Chris Davies

Alteração 379
Artigo 48, nº 3

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

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

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

Com base nos resultados da primeira
avaliação comparativa, os Estados-Membros 
mantêm, retiram ou alteram a autorização. 
Após a segunda avaliação comparativa, os 
Estados-Membros retiram a autorização.

Or. en

Justificação

As substâncias candidatas para substituição não deveriam ser autorizadas a permanecer 
indefinidamente no mercado, mas retiradas após a segunda avaliação comparativa.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 380
Artigo 48, n° 3

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

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

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

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

Or. de
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Justificação

O Estado-Membro em que o procedimento de autorização decorreu deve continuar a ser 
responsável pela autorização. 

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 381
Artigo 48, n° 4

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

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

Or. de

Justificação

O Estado-Membro em que o procedimento de autorização decorreu deve continuar a ser 
responsável pela autorização 

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 382
Artigo 49, nº 1

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

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

Or. nl
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Justificação

A harmonização do tratamento de sementes é importante. Qualquer tratamento de sementes 
com produtos fitofarmacêuticos equivale a uma redução considerável na utilização de 
produtos fitofarmacêuticos no campo em altura posterior. Este sector tem de ser protegido.

Alteração apresentada por Renate Sommer

Alteração 383
Artigo 49, nº 1

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

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

Or. en

Justificação

Deve clarificar-se a definição de utilizações menores, de modo a incluir também o tratamento 
de sementes. 

Alteração apresentada por Ioannis Gklavakis

Alteração 384
Artigo 49, nº 2 bis (novo)

. 2 bis. Os Estados-Membros podem adoptar 
medidas específicas para facilitar a 
apresentação de pedidos relativos à 
extensão da autorização para utilizações de 
importância secundária.

Or. el

Justificação

Considera-se que a simplificação da burocracia e o incitamento dos interessados a dedicar-
se às utilizações secundárias dos produtos de fitofarmacêuticos, irá resolver muitos 
problemas em certas culturas.
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Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 385
Artigo 49, nº 2 bis (novo)

. 2 bis. Os Estados-Membros podem adoptar 
medidas especiais para facilitar a 
apresentação de pedidos relativos à 
extensão da autorização para utilizações de 
importância secundária.

Or. el

Justificação

Dado que as utilizações de importância secundária não apresentam nenhum interesse 
económico particular para os titulares das autorizações, seria útil simplificar mais o 
respectivo processo, a fim de apoiar essas utilizações.

Alteração apresentada por Pilar Ayuso

Alteração 386
Artigo 49, nº 3, alínea d)

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

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

Or. es

Justificação

Os custos dos estudos científicos constituem um entrave muito importante para o 
desenvolvimento das utilizações menores. A alteração pretende trazer soluções mais viáveis 
do ponto de vista económico.
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Alteração apresentada por Pilar Ayuso, Carmen Fraga Estévez e Esther Herranz García

Alteração 387
Artigo 49, nº 3 bis (novo)

. 3 bis. Para a autorização de utilizações 
menores ter-se-ão em conta, 
nomeadamente, critérios de extrapolação 
de dados obtidos para outras culturas com 
as quais existam semelhanças botânicas e 
agronómicas significativas.

Or. es

Justificação

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

Alteração apresentada por Glenis Willmott

Alteração 388
Artigo 49, nº 5, parágrafo 2

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

O rótulo indica que essas utilizações não 
foram avaliadas quanto à sua eficácia e 
fitotoxicidade. Sem prejuízo do artigo 70.º, 
o titular da autorização não é responsável 
por eventuais prejuízos decorrentes de uma 
utilização conforme com um alargamento 
da autorização.

Or. en

Justificação

Os titulares de autorizações não podem ser considerados responsáveis pelos efeitos adversos 
decorrentes de um alargamento da autorização, mas este aspecto continua a ser fonte de 
preocupação para eles. Esta alteração clarificaria que os titulares de autorização não podem 
ser considerados responsáveis, anulando por conseguinte a necessidade de uma publicitação 
alternativa caso se recusem a acrescentar ao rótulo o alargamento da utilização de um 
produto. É necessária uma definição para fins de aplicação.
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Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 389
Artigo 49, nº 5, parágrafo 2

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

Em caso de recusa por parte do titular da
autorização, os Estados Membros garantem
que os utilizadores são informados exaustiva
e especificamente, no que diz respeito a
instruções de utilização, através de uma
publicação ou de um sítio na Web oficiais. 
Estas informações exoneram o titular da 
autorização de qualquer responsabilidade 
no quadro do alargamento da autorização a 
utilizações menores.  

Or. de

Justificação

A responsabilidade de uma empresa deve limitar-se à autorização pela mesma requerida. A 
empresa apresentou informações exclusivamente para efeitos de autorização visando a 
apreciação da segurança de utilização do seu produto. Quando um Estado-Membro autoriza 
o alargamento da autorização, sem que tal tenha sido requerido pela empresa, esta não pode 
ser responsabilizada pelo referido alargamento.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Erna 
Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Alteração 390
Artigo 49 bis (novo)

Artigo 49º bis
Importações paralelas

1. Antes de poder começar a colocar um 
produto fitofarmacêutico no mercado de 
um Estado-Membro no âmbito do regime 
de importação paralela, o importador 
requer um certificado de identidade à 
autoridade competente do Estado-Membro 
em causa.
2. Num prazo de 45 dias a contar da 
recepção desse requerimento, a autoridade 
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competente do Estado-Membro designado 
decide se o certificado de identidade deve 
ser concedido com base nos critérios 
estabelecidos n.º 9ter do artigo 3.º.
3. O importador que tenha recebido um 
certificado de identidade é dispensado de 
apresentar um dossiê de registo para o 
produto fitofarmacêutico importado, 
excepto para:
a) comprovar que o produto foi autorizado 
no Estado Membro a partir do qual é 
exportado, em conformidade com o 
procedimento de autorização previsto pela 
Directiva 91/414/CEE ou pelo presente 
regulamento, e
b) comprovar que o produto importado é 
idêntico a um produto fitofarmacêutico 
autorizado no Estado Membro designado 
(produto fitofarmacêutico de referência), e
c) comprovar que a reembalagem não 
prejudica as condições de origem do 
produto ou a reputação da marca comercial 
e do seu proprietário.
4. O certificado de identidade expira 
quando expirar a autorização do produto 
de referência ou a autorização do produto 
importado no Estado Membro a partir do 
qual foi exportado. Se a retirada de 
autorização do produto de referência não 
se basear em razões de saúde ou de 
ambiente, o importador poderá continuar a 
vender o produto importado dentro do 
prazo de um ano, após a data de retirada.

Or. en

Justificação

O comércio paralelo é utilizado abusivamente para fazer entrar em circulação produtos 
ilegais (não avaliados e/ou de contrafacção) devido à forma simplificada para colocar um 
produto fitofarmacêutico em circulação. Por isso, o presente regulamento deveria conter 
regras comunitárias claras e rigorosas que regulamentassem o comércio paralelo, por forma 
a se alcançar um nível mais elevado de harmonização, de segurança e de controlo.
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Alteração apresentada por Pilar Ayuso

Alteração 391
Artigo 49 bis (novo)

. Artigo 49° bis
Importações paralelas

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

Or. es

Justificação

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

Alteração apresentada por Glenis Willmott

Alteração 392
Artigo 50, título
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Situações de emergência agrícola Autorizações de emergência

Or. en

Justificação

O título assim modificado permitiria clarificar o objecto deste artigo e prever autorizações de 
emergência em situações de natureza não agrícola, como a protecção contra inundações e o 
controlo de espécies invasoras.

Alteração apresentada por Glenis Willmott

Alteração 393
Artigo 50, nº 1, parágrafo 1

1. Em derrogação ao artigo 28.º e em 
circunstâncias especiais, um Estado-Membro 
pode autorizar, por um período máximo de 
cento e vinte dias, a colocação no mercado 
de produtos fitofarmacêuticos com vista a 
uma utilização limitada e controlada, se tal 
medida parecer necessária devido a um 
perigo fitossanitário que não possa ser 
combatido por quaisquer outros meios 
razoáveis.

1. Em derrogação ao artigo 28.º e em 
circunstâncias especiais, um Estado-Membro 
pode autorizar, por um período máximo de 
cento e vinte dias, a colocação no mercado 
de produtos fitofarmacêuticos com vista a 
uma utilização limitada e controlada, se tal 
medida parecer necessária devido a um 
perigo fitossanitário ou a uma outra 
situação de emergência dentro do âmbito 
do presente regulamento que não possa ser 
combatido por quaisquer outros meios 
razoáveis.

Or. en

Justificação

Ver a justificação referente à alteração proposta ao título do artigo 50º.

Alteração apresentada por Glenis Willmott

Alteração 394
Artigo 50, nº 3, alínea a)

a) se a cultura tratada pode ser 
comercializada com segurança, e

Suprimido

Or. en
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Justificação

A presente alteração é necessária por razões de coerência, já que a comercialização das 
culturas tratadas nestas circunstâncias está coberta pelo n.° 4 do artigo 18.º do Regulamento 
(CE) n° 396/2005.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 395
Artigo 51, nº 1, parágrafo 1

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

1. Em derrogação ao artigo 28.º, as 
experiências e os testes para fins de 
investigação ou desenvolvimento que 
envolvem a libertação no ambiente de 
produtos fitofarmacêuticos não autorizados 
podem ser realizados se o Estado-Membro, 
em cujo território serão realizados a 
experiência ou o teste, tiver avaliado os 
dados disponíveis e concedido uma 
autorização para ensaios de campo. Estas 
experiências ou testes são sujeitas a um 
controlo muito rigoroso a fim de garantir 
que não haverá efeitos nocivos, imediatos 
ou posteriores, na saúde humana, 
incluindo residentes, passantes e a 
população vulnerável, como os recém-
nascidos, as crianças, as mulheres 
grávidas, os idosos, os doentes e as pessoas
que tomam medicamentos, ou na saúde 
animal, directamente ou através da água 
potável, dos alimentos, dos alimentos para 
animais ou do ar ambiente, incluindo em 
locais distantes da sua utilização na 
sequência da propagação ambiental a 
longa distância, nem consequências no 
local de trabalho, nem outros efeitos 
indirectos, tendo em conta os efeitos 
cumulativos e sinérgicos, nem nas águas 
subterrâneas. A autorização pode limitar as 
quantidades a utilizar e as áreas a tratar, e 
pode impor condições adicionais a fim de 
impedir quaisquer efeitos nocivos na saúde 
humana e na saúde animal, ou qualquer 
efeito adverso inaceitável no ambiente, 
nomeadamente a necessidade de impedir a 
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entrada na cadeia alimentar de alimentos 
para animais e géneros alimentícios que 
contêm resíduos, excepto se já tiver sido 
estabelecida uma disposição pertinente ao 
abrigo do Regulamento (CE) n.º 396/2005.

Or. en

Justificação

Apesar da importância da investigação e do desenvolvimento, a emissão no ambiente de um 
pesticida não autorizado pode comportar riscos para a saúde humana e animal ou para o 
ambiente, o que não é compatível com o elevado nível de protecção da saúde humana e 
animal ou do ambiente visado pelo presente regulamento. Por isso, essas experiências ou 
testes devem ser sujeitos a um controlo muito rigoroso a fim de garantir que não haverá 
qualquer efeito nocivo, imediato ou posterior, sobre a saúde ou o ambiente.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen e Chris Davies

Alteração 396
Artigo 51, nº 1, parágrafo 1

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

1. Em derrogação ao artigo 28.º, as 
experiências e os testes para fins de 
investigação ou desenvolvimento que 
envolvem a libertação no ambiente de 
produtos fitofarmacêuticos não autorizados 
podem ser realizados se o Estado-Membro, 
em cujo território serão realizados a 
experiência ou o teste, tiver avaliado os 
dados disponíveis e concedido uma 
autorização para ensaios de campo. Estas 
experiências ou testes são sujeitas a um 
controlo muito rigoroso a fim de garantir 
que não haverá efeitos nocivos, imediatos 
ou posteriores, na saúde humana, 
incluindo residentes, passantes e a 
população vulnerável, como os recém-
nascidos, as crianças, as mulheres 
grávidas, os idosos, os doentes e as pessoas 
que tomam medicamentos, ou na saúde 
animal, directamente ou através da água 
potável, dos alimentos, dos alimentos para 
animais ou do ar ambiente, incluindo em 
locais distantes da sua utilização na 
sequência da propagação ambiental a 
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longa distância, nem consequências no 
local de trabalho, nem outros efeitos 
indirectos, tendo em conta os efeitos 
cumulativos e sinérgicos, nem nas águas 
subterrâneas. A autorização pode limitar as 
quantidades a utilizar e as áreas a tratar, e 
pode impor condições adicionais a fim de 
impedir quaisquer efeitos nocivos na saúde 
humana e na saúde animal, ou qualquer 
efeito adverso inaceitável no ambiente, 
nomeadamente a necessidade de impedir a 
entrada na cadeia alimentar de alimentos 
para animais e géneros alimentícios que 
contêm resíduos, excepto se já tiver sido 
estabelecida uma disposição pertinente ao 
abrigo do Regulamento (CE) n.º 396/2005.

Or. en

Justificação

Apesar da importância da investigação e do desenvolvimento, a emissão no ambiente de um 
pesticida não autorizado pode comportar riscos para a saúde humana e animal ou para o 
ambiente, o que não é compatível com o elevado nível de protecção da saúde humana e 
animal ou do ambiente visado pelo presente regulamento. Por isso, essas experiências ou 
testes devem ser sujeitos a um controlo muito rigoroso a fim de garantir que não haverá 
qualquer efeito nocivo, imediato ou posterior, sobre a saúde ou o ambiente.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 397
Artigo 51, nºs 4 bis, 4 ter, 4 quater e 4 quinquies (novos)

4 bis. Cumpre fixar tempestivamente, para 
as utilizações e produtos visados no 
presente regulamento, os valores-limite 
admissíveis, no respeito do nº2 do artigo 4º 
do presente regulamento.
4 ter. Os valores-limite temporariamente 
admissíveis para os produtos autorizados 
nos termos dos artigos 49º e 50º do presente 
regulamento, bem como para as utilizações 
de produtos que contêm novas substâncias 
activas, devem figurar no Anexo III do 
Regulamento (CE) nº 396/2005. O 
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Estado-Membro que procede à avaliação 
deve tomar uma decisão num prazo de 60 
dias a contar da data de apresentação do 
pedido.
4 quater. A Autoridade é convidada, antes 
da inclusão no Anexo II do Regulamento 
(CE) nº 396/2005, a avaliar os 
valores-limite admissíveis a que se refere o 
nº 2. Deve ser tomada uma decisão no
prazo de 60 dias a contar da data de 
publicação do parecer da Autoridade.
4 quinquies. As decisões a que se referem 
os nºs 2 e 3 devem ser tomadas em 
conformidade com o procedimento visado 
no nº 3 do artigo 76º.

Or. en

Justificação

A fixação de valores-limite admissíveis a nível da UE não deve ser entravada por 
procedimentos administrativos. Todo e qualquer atraso repercute-se negativamente na livre 
comercialização de géneros alimentícios e alimentos para animais na União Europeia.

Alteração apresentada por Pilar Ayuso

Alteração 398
Artigo 51 bis (novo)

Artigo 51º bis
Limites máximos de resíduos 

1. É necessário fixar atempadamente 
limites máximos de resíduos, nos termos do 
n.º 2 do artigo 4º, em relação aos produtos e 
utilizações autorizados no âmbito do 
presente regulamento.
2. No caso das utilizações autorizadas por 
força do artigo 49º e do artigo 50º do 
presente regulamento, e das utilizações 
concedidas a produtos que contêm novas 
substâncias activas, serão incluídos níveis 
temporários de resíduos máximos no Anexo 
III do Regulamento (CE) nº 396/2005. Uma 
decisão é adoptada num prazo de 60 dias a 
contar da apresentação da avaliação pelo 
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Estado-Membro em causa.
3. A autoridade é convidada a avaliar os 
níveis de resíduos referidos no n.° 2 antes 
de incluir a lista no Anexo II do 
Regulamento (CE) n° 396/2005. Uma 
decisão é adoptada num prazo de 60 dias a 
contar da recepção do parecer da 
Autoridade.
4. As decisões referidas nos n.ªs 2 e 3 são 
adoptadas nos termos do procedimento 
regulamentar previsto no n.° 3 do artigo 
76°.

Or. en

Justificação

A fixação de limites máximos de resíduos aplicáveis à União Europeia no seu conjunto não 
deveria ser protelada por processos administrativos. O mínimo atraso terá uma incidência 
negativa sobre o livre comércio de géneros alimentícios e de alimentos para animais na 
União Europeia.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 399
Artigo 52, parágrafo 2

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

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

Or. de

Justificação

Também pode ser necessário alargar, a nível nacional, uma autorização a utilizações 
menores. Por conseguinte, deve ser igualmente concedida aos Estados-Membros essa 
possibilidade.
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Alteração apresentada por Dan Jørgensen e Caroline Lucas

Alteração 400
Artigo 52, parágrafo 2

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

A utilização adequada inclui a observância 
das condições fixadas em conformidade com 
o artigo 30.º e especificadas na rotulagem, a 
aplicação dos princípios de boas práticas 
fitofarmacêuticas bem como, sempre que 
possível, dos princípios de métodos não 
químicos de protecção fitossanitária e de 
gestão das pragas e culturas e de boas 
práticas ambientais.

Or. en

Justificação

Deve ser sempre conferida prioridade aos métodos não químicos de gestão das pragas, 
enquanto única solução verdadeiramente preventiva e sustentável que se coaduna melhor 
com os objectivos de protecção sustentável das culturas do que a utilização de complexos 
produtos químicos concebidos para matar plantas, insectos ou outras formas de vida, os 
quais não se pode classificar como sustentáveis. É necessário que os Estados-Membros 
promovam e encorajem a adopção em larga escala de métodos não químicos de protecção 
fitossanitária e de gestão das pragas e culturas.

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

Alteração 401
Artigo 52, parágrafo 2

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

A utilização adequada inclui a observância
das condições fixadas em conformidade com
o artigo 30.º e especificadas na rotulagem, a
aplicação dos princípios de boas práticas
fitofarmacêuticas bem como, sempre que
possível, dos princípios da protecção 
fitofarmacêutica integrada estabelecidos 
nos Anexos III e IV da Directiva-Quadro 
relativa à utilização sustentável de produtos 
fitofarmacêuticos.

Or. de
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Justificação

Pretende-se com a presente alteração estabelecer uma relação com a Directiva-Quadro 
relativa à utilização sustentável de produtos fitofarmacêuticos.

Alteração apresentada por Christa Klaß, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges e
Karl-Heinz Florenz e Richard Seeber

Alteração 402
Artigo 52, parágrafo 3

O mais tardar, em 1 de Janeiro de 2014, a 
utilização adequada dos produtos 
fitofarmacêuticos será conforme aos 
princípios da gestão integrada das pragas, 
incluindo boas práticas fitofarmacêuticas e 
boas práticas ambientais.

Suprimido

Or. de

Justificação

Pretende-se com a presente alteração estabelecer uma relação com a Directiva-Quadro 
relativa à utilização sustentável de produtos fitofarmacêuticos.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 403
Artigo 52, parágrafo 3

O mais tardar, em 1 de Janeiro de 2014, a 
utilização adequada dos produtos 
fitofarmacêuticos será conforme aos 
princípios da gestão integrada das pragas, 
incluindo boas práticas fitofarmacêuticas e 
boas práticas ambientais.

O mais tardar, em 1 de Janeiro de 2011, a 
utilização adequada dos produtos 
fitofarmacêuticos será conforme aos 
princípios, normas, métodos e práticas que 
conferem prioridade aos métodos não 
químicos de protecção fitossanitária e de 
gestão das pragas e culturas. Os Estados-
Membros tomam as providências indicadas 
para a adopção generalizada de métodos 
não químicos de protecção fitossanitária e 
de gestão das pragas e culturas.

Or. en
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Justificação

Deve ser sempre conferida prioridade aos métodos não químicos de gestão das pragas, 
enquanto única solução verdadeiramente preventiva e sustentável que se coaduna melhor 
com os objectivos de protecção sustentável das culturas do que a utilização de complexos 
produtos químicos concebidos para matar plantas, insectos ou outras formas de vida, os 
quais não se pode classificar como sustentáveis. É necessário que os Estados-Membros 
promovam e encorajem a adopção em larga escala de métodos não químicos de protecção 
fitossanitária e de gestão das pragas e culturas.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen

Alteração 404
Artigo 52, nº 2

O mais tardar, em 1 de Janeiro de 2014, a 
utilização adequada dos produtos 
fitofarmacêuticos será conforme aos 
princípios da gestão integrada das pragas, 
incluindo boas práticas fitofarmacêuticas e 
boas práticas ambientais.

O mais tardar, em 1 de Janeiro de 2014, a 
utilização adequada dos produtos 
fitofarmacêuticos será conforme aos 
princípios, normas, métodos e práticas que 
conferem prioridade aos métodos não 
químicos de protecção fitossanitária e de 
gestão das pragas e culturas.

Or. en

Justificação

Deve ser sempre conferida prioridade aos métodos não químicos de gestão das pragas, 
enquanto única solução verdadeiramente preventiva e sustentável que se coaduna melhor 
com os objectivos de protecção sustentável das culturas do que a utilização de complexos 
produtos químicos concebidos para matar plantas, insectos ou outras formas de vida, os
quais não se pode classificar como sustentáveis. É necessário que os Estados-Membros 
promovam e encorajem a adopção em larga escala de métodos não químicos de protecção 
fitossanitária e de gestão das pragas e culturas.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 405
Artigo 53, nº 1

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

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

fitofarmacêutico, que deixe entrever que o
produto fitofarmacêutico tem efeitos
nocivos, o que pode indicar que o produto
fitofarmacêutico ou a substância activa, o
agente de protecção ou o agente sinérgico já
não cumprem os critérios estabelecidos nos
artigos 29.º e 4.º respectivamente.

Or. de

Justificação

As informações sobre um produto fitofarmacêutico devem estar à disposição de todos os 
Estados-Membros interessados.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 406
Artigo 53, nº 1, parágrafo 2

São comunicados, em particular, os efeitos 
potencialmente nocivos desse produto 
fitofarmacêutico, ou dos resíduos de uma 
substância activa, de um agente de protecção 
ou agente sinérgico contidos nesse produto, 
na saúde humana ou na saúde animal, ou nas 
águas subterrâneas, ou os seus efeitos 
potencialmente inaceitáveis nos vegetais, 
produtos vegetais ou no ambiente.

São comunicados, em particular, os efeitos 
potencialmente nocivos desse produto 
fitofarmacêutico, ou dos resíduos de uma 
substância activa, de um agente de protecção 
ou agente sinérgico contidos nesse produto, 
na saúde humana ou na saúde animal, ou na 
superfície ou nas águas subterrâneas, ou os 
seus efeitos potencialmente inaceitáveis nos 
vegetais, produtos vegetais e outras partes 
do ambiente.

Or. pl

Justificação

Clarificação. Na redacção apresentada, o texto refere meramente algumas partes do 
ambiente biótico (plantas e animais) e do ambiente abiótico (por exemplo, a água). As 
informações sobre as consequências para outras partes do ambiente (por exemplo, solo, 
estruturas geológicas, terreno e clima) devem ser consideradas elementos adicionais na 
avaliação do funcionamento adequado dos ecossistemas.

Alteração apresentada por Ioannis Gklavakis

Alteração 407
Artigo 53, nº 1, parágrafo 3
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Para o efeito, o titular da autorização regista 
e comunica todas as suspeitas de reacções 
adversas nos seres humanos associadas à 
utilização do produto fitofarmacêutico.

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

Or. el

Justificação

A informação deve incluir as eventuais reacções adversas tanto para o ser humano como 
para os animais e o ambiente.

Alteração apresentada por Ioannis Gklavakis

Alteração 408
Artigo 53, nº 1, parágrafo 4

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

Suprimido

Or. el

Justificação

É suprimido o último parágrafo uma vez que os países terceiros têm uma legislação diferente 
que torna difícil a comparação com a utilização dos produtos fitofarmacêuticos no interior 
da UE.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 409
Artigo 53, n° 3

3. O primeiro Estado Membro que 
concedeu uma autorização em cada uma 
das zonas avalia a informação recebida e 
informa os restantes Estados-Membros, 
pertencentes à mesma zona, da sua decisão 
de retirar ou alterar a autorização ao 
abrigo do artigo 43.º

3. Os Estados-Membros avaliam a
informação recebida.

Informa os restantes Estados-Membros, a Informam a Autoridade e a Comissão
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Autoridade e a Comissão quando considerar 
que as condições de aprovação da substância 
activa, do agente de protecção ou do agente 
sinérgico contidos no produto 
fitofarmacêutico deixaram de estar 
preenchidas e propõe a retirada da 
aprovação ou a alteração das condições.

quando considerarem que as condições de
aprovação da substância activa, do agente de
protecção ou do agente sinérgico contidos no
produto fitofarmacêutico deixaram de estar
preenchidas e propõem a retirada da
aprovação ou a alteração das condições.

Or. de

Justificação

As informações sobre um produto fitofarmacêutico devem estar à disposição de todos os 
Estados-Membros interessados.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 410
Artigo 53, nº 3, parágrafo 1

3. O primeiro Estado-Membro que concedeu 
uma autorização em cada uma das zonas
avalia a informação recebida e informa os 
restantes Estados-Membros, pertencentes à 
mesma zona, da sua decisão de retirar ou 
alterar a autorização ao abrigo do artigo 43.º

3. O Estado-Membro que obtém essa 
informação transmite-a de imediato aos 
restantes Estados-Membros. Sem prejuízo 
do direito de os Estados-Membros 
adoptarem medidas cautelares temporárias,
o Estado-Membro que concedeu uma 
autorização avalia a informação recebida e 
informa os restantes Estados-Membros da 
sua decisão de retirar ou alterar a autorização 
ao abrigo do artigo 43.º

Or. en

Justificação

Visa fornecer aos Estados-Membros um mecanismo de partilha de informação sobre os 
efeitos potencialmente nocivos.

Alteração apresentada por Glenis Willmott

Alteração 411
Artigo 53, nº 3, parágrafo 1

3. O primeiro Estado-Membro que concedeu 3. O Estado-Membro que obtém essa 
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uma autorização em cada uma das zonas
avalia a informação recebida e informa os 
restantes Estados-Membros, pertencentes à 
mesma zona, da sua decisão de retirar ou 
alterar a autorização ao abrigo do artigo 43.º

informação transmite-a de imediato aos 
restantes Estados-Membros. Sem prejuízo 
do direito de os Estados-Membros 
adoptarem medidas cautelares temporárias,
o Estado-Membro que concedeu primeiro
uma autorização na zona em causa avalia a 
informação recebida e informa os restantes 
Estados-Membros, pertencentes à mesma 
zona, da sua decisão de retirar ou alterar a 
autorização ao abrigo do artigo 43.º

Or. en

Justificação

Visa fornecer um mecanismo de transmissão de informações ao Estado-Membro que as 
avaliará. Além disso, preserva o direito de os Estados-Membros agirem unilateralmente 
sempre que tenham motivos suficientes de preocupação.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 412
Artigo 53, nº 3, parágrafo 1

3. O primeiro Estado-Membro que concedeu 
uma autorização em cada uma das zonas
avalia a informação recebida e informa os 
restantes Estados-Membros, pertencentes à 
mesma zona, da sua decisão de retirar ou 
alterar a autorização ao abrigo do artigo 43º.

3. O primeiro Estado-Membro que concedeu 
uma autorização avalia a informação 
recebida e informa os restantes 
Estados-Membros da sua decisão de retirar 
ou alterar a autorização ao abrigo do artigo 
43º.

Or. nl

Justificação

A divisão por zonas não é adequada para efeito de autorização, visto que as condições 
climáticas, biológicas e aquáticas nos vários países não são comparáveis nas zonas 
propostas.Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 413
Artigo 53, n° 4

4. O titular da autorização de um produto 
fitofarmacêutico informa anualmente a 
autoridade competente do Estado-Membro 
que autorizou o seu produto 

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

disponíveis sobre a falta da eficácia
esperada, o desenvolvimento de resistência e
qualquer efeito inesperado nos vegetais,
produtos vegetais e no ambiente.

Or. de

Justificação

As informações sobre um produto fitofarmacêutico devem estar à disposição de todos os 
Estados-Membros interessados.

Alteração apresentada por Ioannis Gklavakis

Alteração 414
Artigo 53, nº 4

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

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

Or. el

Justificação

A obrigação apresentação anual de dados à autoridade competente representa uma grande 
sobrecarga administrativa para o titular da autorização.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 415
Artigo 54, nº 1, alínea e bis) (nova)

e bis) informações sobre os principais 
riscos ambientais e sanitários,

Or. en
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Justificação

O público deve dispor de um mínimo de informações sobre os principais riscos ambientais e 
sanitários dos produtos fitofarmacêuticos.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 416
Artigo 56, nº 1, parágrafos 2, 3, 4 e 5

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

A protecção aplica-se aos relatórios dos 
testes e estudos apresentados a um 
Estado-Membro por um requerente de uma 
autorização ao abrigo do presente 
regulamento (em seguida «primeiro 
requerente»), desde que esses relatórios dos 
testes e estudos tenham sido necessários para 
a autorização nas condições em causa ou 
para uma alteração, renovação ou 
reapreciação da autorização;

a) Necessários para a autorização ou para 
uma alteração à autorização, a fim de 
permitir a utilização noutra cultura; e
b) Certificados como conformes aos 
princípios das boas práticas de laboratório 
ou das boas práticas experimentais, em 
conformidade com as exigências em 
matéria de dados impostas aos produtos 
fitofarmacêuticos referidas na alínea c) do 
n.º 1 do artigo 8.º
Quando um relatório estiver protegido, não 
pode ser utilizado pelo Estado-Membro que 
o recebeu, em benefício de outros 
requerentes de produtos fitofarmacêuticos, 
com excepção do previsto no n.º 2, no artigo 
59.º ou no artigo 77.º

Quando um relatório estiver protegido, 
nenhum Estado-Membro pode utilizar esse 
relatório, nem um resumo do mesmo, em 
benefício de outros requerentes de produtos 
fitofarmacêuticos, com excepção do previsto 
no n.º 2, no artigo 59.º ou no artigo 77.º.

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

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

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

Or. en

Justificação

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.Alteração apresentada por Horst 

Schnellhardt

Alteração 417
Artigo 56, nº 1, parágrafos 2, 3, 4 e 5

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

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

a) Necessários para a autorização ou para 
uma alteração à autorização, a fim de 
permitir a utilização noutra cultura; e
(b) Certificados como conformes aos 
princípios das boas práticas de laboratório 
ou das boas práticas experimentais, em 
conformidade com as exigências em 
matéria de dados impostas aos produtos 
fitofarmacêuticos referidas na alínea c) do 
n.º 1 do artigo 8.º
Quando um relatório estiver protegido, não 
pode ser utilizado pelo Estado-Membro que 

Quando um relatório estiver protegido, nem 
o relatório, nem um resumo do mesmo 
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o recebeu, em benefício de outros 
requerentes de produtos fitofarmacêuticos, 
com excepção do previsto no n.º 2, no artigo 
59.º ou no artigo 77.º.

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

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

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

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

Or. de

Justificação

Im Gegensatz zu anderen Produkten müssen Pflanzenschutzprodukte 7 bis 10 Jahre nach der 
Erstzulassung erneut vollständig bewertet und zugelassen werden. Die Regulierungsbehörden 
benötigen für diese erneute Evaluation eine große Anzahl neuer Daten. Diese bereitzustellen, 
stellt einen enormen finanziellen Aufwand der zugelassenen Eigentümer dar. Wenn diese 
neuen Daten nicht geschützt werden, können viele Produkte nicht unterstützt werden -
insbesondere die weniger verbreiteten Saaten.

Es gibt keine gültigen Gründe, die Datensicherheit auf Daten zu beschränken, die mit der 
Good Laboratory Practice (GLP) oder Good Experimental Practice (GEP) konform gehen. 
Beispielsweise handelt es sich bei Risikoeinschätzungen nicht um GLP- oder GEP-
Informationen. Diese Einschätzungen sind dennoch auf ein Großmaß an Expertise 
angewiesen und müssen geschützt werden.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 418
Artigo 56, nº 1, parágrafo 2

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

A protecção aplica-se aos relatórios dos 
testes e estudos apresentados a um 
Estado-Membro por um requerente de uma 
autorização ao abrigo do presente 
regulamento (em seguida «primeiro 
requerente»), desde que esses relatórios dos 
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testes e estudos tenham sido testes e estudos tenham sido necessários para 
a autorização nas condições em causa ou 
para uma alteração, renovação ou 
reapreciação da autorização.

a) Necessários para a autorização ou para 
uma alteração à autorização, a fim de 
permitir a utilização noutra cultura; e
b) Certificados como conformes aos 
princípios das boas práticas de laboratório 
ou das boas práticas experimentais, em 
conformidade com as exigências em 
matéria de dados impostas aos produtos 
fitofarmacêuticos referidas na alínea c) do 
n.º 1 do artigo 8.º

Or. en

Justificação

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.

Alteração apresentada por Ioannis Gklavakis

Alteração 419
Artigo 56, nº 1, alínea a)

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

a) Necessários para a autorização ou para 
uma alteração das condições da autorização; 

Or. el

Justificação

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

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 420
Artigo 56, nº 1, parágrafo 3

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

Quando um relatório estiver protegido, 
nenhum Estado-Membro pode utilizar esse 
relatório, nem um resumo do mesmo, em 
benefício de outros requerentes de 
autorização de produtos fitofarmacêuticos, 
com excepção do previsto no n.º 2, no artigo 
59.º ou no artigo 77.º.

Or. en

Justificação

Ver justificação referente ao n°. 1, parágrafo 2 do artigo 56º.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, 
Karl-Heinz Florenz e Christa Klaß

Alteração 421
Artigo 56, nº 1, parágrafo 3

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

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

Or. en

Justificação

As medidas de incentivo devem ser concedidas às empresas que desejam investir na 
investigação de novas utilizações para os produtos fitofarmacêuticos autorizados, em 
especial no domínio das culturas de pequena dimensão. O prolongamento do período de 
protecção dos dados relativamente ao produto autorizado para além dos dez anos 
inicialmente previstos, como no domínio veterinário, terá por efeito incentivar este tipo de 
investigação.
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Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 422
Artigo 56, nº 1, parágrafo 4

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

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, 
Karl-Heinz Florenz e Christa Klaß

Alteração 423
Artigo 56, nº 1, parágrafo 4

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

O período de protecção dos dados é de dez 
anos a partir da data da primeira autorização 
nesse Estado-Membro, com excepção do 
previsto n.º 2, no artigo 59.º ou no artigo 77.º 
Esse período é alargado para 15 anos no 
caso dos produtos fitofarmacêuticos 
abrangidos pelo artigo 46.º

Or. en

Justificação

As medidas de incentivo devem ser concedidas às empresas que desejam investir na 
investigação de novas utilizações para os produtos fitofarmacêuticos autorizados, em 
especial no domínio das culturas de pequena dimensão. O prolongamento do período de 
protecção dos dados relativamente ao produto autorizado para além dos dez anos 
inicialmente previstos, como no domínio veterinário, terá por efeito incentivar este tipo de 
investigação.
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Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 424
Artigo 56, nº 1, parágrafo 5

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

Suprimido

Or. en

Justificação

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, 
Karl-Heinz Florenz e Christa Klaß

Alteração 425
Artigo 56, nº 1, parágrafo 5

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

Um estudo está protegido por um período de 
três anos após o período mencionado no 
quarto parágrafo se for necessário para a
renovação ou para a revisão de uma
autorização.

Or. en

Justificação

Deveriam ser concedidos incentivos a empresas que estejam dispostas a investir na 
investigação sobre novas utilizações de produtos fitofarmacêuticos autorizados, em 
particular no sector das culturas menores. Prorrogar o período inicial de protecção dos 
dados do produto autorizado para além dos 10 anos, tal como acontece no sector dos 
produtos veterinários, incentivará tal investigação.
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Alteração apresentada por Christofer Fjellner

Alteração 426
Artigo 56, nº 1, parágrafo 5

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

Um estudo não está protegido se tiver sido 
necessário apenas para a renovação ou para a 
revisão de uma autorização, a não ser que 
contenha nova informação científica que 
seja importante para reduzir o risco.

Or. en

Justificação

Os produtos fitofarmacêuticos têm de ser novamente avaliados e autorizados dez anos após a 
sua primeira autorização. São necessários novos estudos para a nova autorização, o que 
constitui um investimento importante para os titulares da aprovação. Se estes estudos não 
estiverem protegidos, os fabricantes poderiam ter menos interesse em realizá-los. 
Consequentemente, poderiam ser desperdiçadas oportunidades importantes para facultar o 
conhecimento, tendo em vista a redução do risco. Embora a proposta demonstre um esforço 
louvável no sentido de simplificar a aplicação das regras de protecção dos dados, a 
alteração proposta é necessária, a fim de evitar tal desenvolvimento.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Holger Krahmer

Alteração 427
Artigo 56, nº 1 bis (novo)

1 bis. Se o primeiro requerente decidir 
solicitar o alargamento das autorizações a 
utilizações menores no prazo de sete anos a 
contar da autorização inicial, o período de 
protecção dos dados para o produto em 
causa é prorrogado por um ano por cada 
dois alargamentos da autorização a 
utilizações menores. O período inicial de 
protecção dos dados pode ser prorrogado
por um período máximo de cinco anos.

Or. en

Justificação

Deveriam ser concedidos incentivos a empresas que estejam dispostas a investir na 
investigação sobre novas utilizações de produtos fitofarmacêuticos autorizados, em 
particular no sector das culturas menores. Prorrogar o período inicial de protecção dos 
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dados do produto autorizado para além dos 10 anos, tal como acontece no sector dos 
produtos veterinários, incentivará tal investigação.

Alteração apresentada por Pilar Ayuso

Alteração 428
Artigo 56, n° 2, alínea b bis) (novo)

b bis)  caso se produza uma situação de 
monopólio.

Or. es

Justificação

O novo regulamento deveria prever disposições especiais para evitar situações de monopólio 
no mercado dos produtos fitofarmacêuticos.Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 429
Artigo 56, nº 3, parte introdutória e alínea a)

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

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

a) Justificação de que os relatórios de testes 
e estudos apresentados são necessários para 
a primeira autorização ou para a alteração à 
autorização de um produto fitofarmacêutico;

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

Or. en

Justificação

Após um período de autorização inicial de sete a dez anos, os fabricantes de produtos 
fitofarmacêuticos têm de solicitar uma nova autorização para os seus produtos, para provar 
que, de acordo com os últimos desenvolvimentos científicos, os seus produtos não colocam 
quaisquer riscos para a saúde humana e o ambiente. As autoridades dos Estados-Membros 
exigem importantes dados novos para esta finalidade. Facultar estes dados representa um 
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investimento importante para os titulares da aprovação. Esta nova propriedade intelectual 
deveria ser protegida para salvaguardar os investimentos efectuados.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 430
Artigo 56, nº 3, parágrafo 1 e alínea a)

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

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

a) Justificação de que os relatórios de testes 
e estudos apresentados são necessários para 
a primeira autorização ou para a alteração à
autorização de um produto fitofarmacêutico;

(a) Justificação de que os relatórios de testes
e estudos apresentados nessas 
circunstâncias são necessários para a
primeira autorização, alteração, renovação 
ou verificação da autorização de um produto
fitofarmacêutico;

Or. de

Justificação

Contrariamente a outros produtos, os produtos fitofarmacêuticos devem ser de novo 
inteiramente avaliados e autorizados decorridos 7 a 10 anos a contar da data da primeira 
autorização. As instâncias responsáveis em matéria de autorização necessitam de uma 
multitude de novas informações no contexto dessa nova avaliação.

As entidades reguladoras necessitam de uma multitude de novas informações no contexto da 
nova avaliação. A apresentação de tais informações representa enormes encargos 
financeiros por parte do titular da autorização. Se estes novos dados não forem protegidos, 
são muitos os produtos que não podem beneficiar de apoio - em particular as sementes menos 
divulgadas.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 431
Artigo 56, nº 3 bis (novo)

3 bis. Ao autorizarem produtos 
fitofarmacêuticos nos termos do n.º 2 do 
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artigo 35.º ou do artigo 40.º, os 
Estados-Membros, em cada uma das zonas 
definidas no Anexo I, protegem os dados 
necessários à autorização no 
Estado-Membro que examina o pedido, nos 
termos do disposto no presente artigo. A 
protecção tem início na data de autorização 
concedida em cada Estado-Membro.

Or. en

Justificação

A protecção dos dados deveria ser concedida em todos os Estados-Membros que concedem 
autorizações numa zona, para incentivar a investigação das empresas em produtos 
inovadores e garantir uma protecção previsível dos seus investimentos.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 432
Artigo 56, n° 3 bis (novo)

3 bis. Em cada uma das zonas definidas no 
Anexo I, os Estados-Membros que 
autorizem produtos fitofarmacêuticos nos 
termos do nº 2 do artigo 35º ou mediante o 
procedimento de reconhecimento mútuo 
nos termos do artigo 40º devem, nos termos 
dos nºs 1, 2 e 3, proteger as informações 
necessárias à autorização no 
Estado-Membro objecto de exame. A 
protecção tem início, em cada Estado-
Membro, no dia de entrada em vigor da 
autorização.

Or. de

Justificação

O sistema de autorização, assente em zonas, deve garantir a protecção das informações em 
todos os Estados-Membros, a fim de estimular o investimento das empresas em produtos 
inovadores. O sistema de protecção de dados do novo regulamento deve garantir uma 
protecção previsível dos investimentos em cada zona.
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Alteração apresentada por Pilar Ayuso

Alteração 433
Artigo 59, nº 3 bis (novo)

3 bis. No caso de o Estado-Membro 
considerar que se pode criar uma situação 
de monopólio, se o potencial requerente e 
o(s) titular(es) das autorizações pertinentes 
de produtos fitofarmacêuticos que contêm a 
mesma substância activa, o mesmo agente 
de protecção ou agente sinérgico não 
puderem chegar a um acordo relativamente 
à partilha dos relatórios de testes e estudos.  
O(s) titular(es) das autorizações pertinentes  
poderão exigir do potencial requerente uma 
proporção equivalente dos custos 
incorridos junto dos órgãos judiciais e dos 
tribunais.

Or. es

Justificação

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

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Alteração 434
Artigo 59, nº 2

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

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



PE 390.442v02-00 102/134 AM\672288PT.doc

PT

Or. en

Justificação

O custo decorrente da produção de dados é maior do que o custo líquido do estudo. O 
potencial candidato deveria ser obrigado a participar nos custos totais dos dados que tem 
direito a utilizar para efeitos de registo.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 435
Artigo 59, nº 3

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

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

A impossibilidade de chegar a acordo, como 
previsto no n.º 2, não impede que a 
autoridade competente do Estado-Membro 
utilize os relatórios de testes e estudos que 
envolvem vertebrados para efeitos do 
pedido do potencial requerente. 
O(s) titular(es) da autorização pertinente 
podem reclamar do potencial requerente 
uma parte equivalente aos custos por ele 
incorridos, sendo esse direito invocável 
junto dos tribunais nacionais designados 
pelas partes interessadas ao abrigo do 
primeiro parágrafo. Os referidos tribunais 
têm em conta os princípios citados no 
n.º 2.

Caso seja impossível chegar a acordo, como 
previsto no n.º 2, esse acordo pode ser 
substituído pela apresentação do problema
a um painel de arbitragem e a aceitação da 
decisão de arbitragem. Após a decisão do 
painel de arbitragem, o potencial candidato 
apresenta as provas do pagamento decidido 
antes da utilização dos dados pertinentes 
para fins de autorização.

Or. en
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Justificação

Os testes e os estudos realizados para fins de autorização representam um investimento 
importante por parte do titular da autorização. Esta propriedade intelectual tem de ser 
devidamente protegida. O potencial candidato só deveria ser autorizado a utilizar estes 
dados, na sequência de um acordo de compensação financeira ou se este acordo for 
substituído por uma decisão de arbitragem e for apresentada a prova de pagamento.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 436
Artigo 60, nº 1 bis (novo)

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

Or. en

Justificação

Revelar informações sensíveis pode ter um impacto significativo nos interesses comerciais. 
Por isso, é imperativo dar aos proprietários dessa informação uma oportunidade para 
exporem os seus pontos de vista sobre a decisão de revelação de informações antes de 
tomada a decisão e, se for caso disso, para solicitarem reparação.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Alteração 437
Artigo 60, nº 2, parte introdutória
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2. No que diz respeito aos interesses 
comerciais referidos no n.º 1, só são 
considerados confidenciais os elementos 
seguintes:

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

Or. en

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 438
Artigo 60, nº 2, alínea b)

b) a especificação da pureza da substância 
activa, excepto no caso das impurezas 
consideradas pertinentes do ponto de vista 
toxicológico, ecotoxicológico ou ambiental;

Suprimido

Or. en

Justificação

A principal prioridade do presente regulamento deve ser a protecção da saúde humana, que 
deve, por conseguinte, ter precedência absoluta sobre considerações de ordem financeira, 
económica ou de outra natureza. A quem cabe decidir que impurezas devem ou não ser 
consideradas como toxicologicamente, ecotoxicologicamente ou ecologicamente relevantes? 
Tendo em conta os riscos e os impactos adversos reconhecidos das substâncias activas, esta 
informação não deveria estar sujeita, por isso, à confidencialidade comercial.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 439
Artigo 60, nº 2, alínea c)

c) a informação relativa à composição 
completa de um produto fitofarmacêutico.

Suprimido

Or. en

Justificação

A principal prioridade do presente regulamento deve ser a protecção da saúde humana, que 
deve, por conseguinte, ter precedência absoluta sobre considerações de ordem financeira, 
económica ou de outra natureza. É determinante conhecer toda a composição de um produto, 
em especial se houver pessoas vítimas de efeitos adversos para a saúde que necessitem de 
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uma avaliação e tratamento correctos para o seu estado, seja ele agudo ou crónico. Esta 
informação não deveria estar sujeita, por isso, à confidencialidade comercial.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Alteração 440
Artigo 60, nº 2, alínea c bis) (nova)

c bis) os nomes e localização das 
instalações responsáveis pela execução de 
testes e estudos que envolvem animais 
vertebrados;

Or. en

Justificação

Os laboratórios e os participantes em testes envolvendo animais vertebrados são um alvo 
particular de acções violentas. Por conseguinte, a sua identidade não deveria ser revelada.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Alteração 441
Artigo 60, nº 2, alínea c bis) (nova)

c bis) os nomes e dados pessoais dos 
cientistas e empregados de laboratórios 
responsáveis pela execução de testes e 
estudos que envolvem animais vertebrados;

Or. en

Justificação

Os laboratórios e os participantes em testes envolvendo animais vertebrados são um alvo 
particular de acções violentas. Por conseguinte, a sua identidade não deveria ser revelada.

Alteração apresentada por Richard Seeber e Holger Krahmer

Alteração 442
Artigo 60, nº 2 bis (novo)

2 bis. Os dados dos testes, incluindo 
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relatórios de estudos, que tenham sido 
apresentados por um requerente para 
apoiar uma decisão de autorização ou 
alteração de um produto fitofarmacêutico 
ao abrigo da Directiva 91/414/CEE ou do 
presente regulamento e que não sejam 
considerados confidenciais nos termos do 
disposto no presente regulamento podem 
ser disponibilizados para consulta às partes 
interessadas em locais específicos 
identificados pela Comissão, pela 
Autoridade ou pelos Estados-Membros 
(salas de consulta). Tais dados não são 
tornados públicos através de publicação 
electrónica, nem através de qualquer outro 
meio de publicação. Os interessados podem 
tirar notas para uso pessoal.

Or. en

Justificação

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

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 443
Artigo 60, nº 1, parágrafo 2

O referido regulamento contém igualmente 
frases-tipo relativas a riscos especiais e 
frases-tipo relativas às precauções a tomar, 
que suplementam as frases previstas na 
Directiva 1999/45/CE. A rotulagem inclui o 
texto dos anexos IV e V da Directiva 
91/414/CEE, com as alterações 
eventualmente necessárias.

O referido regulamento contém igualmente
frases tipo relativas a riscos especiais e
frases tipo relativas às precauções a tomar,
que suplementam as frases previstas na
Directiva 1999/45/CE. A rotulagem
transfere o texto dos anexos IV e V da
Directiva 91/414/CEE, com as alterações
eventualmente necessárias devido à 
passagem de directiva para regulamento.

Or. en
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Justificação

Substitui a alteração 117. 
Clarifica a formulação. A adopção de um regulamento relativo à rotulagem de produtos 
fitofarmacêuticos no âmbito do procedimento consultivo deveria ser limitada a uma mera 
transferência dos requisitos existentes. Tal asseguraria a apresentação da base necessária 
para a rotulagem na sequência da transição da directiva actual para o novo regulamento.

As mudanças deveriam ser limitadas a projectos de modificação, dado que os requisitos em 
matéria de rotulagem devem ser adoptados em co-decisão num futuro muito próximo (cf. 
alteração ao artigo 75°), uma vez que representam um elemento essencial do regulamento.

Alteração apresentada por Glenis Willmott e Chris Davies

Alteração 444
Artigo 62, nº 2

2. Os Estados Membros podem exigir 
amostras ou cópias da embalagem, dos 
rótulos e das bulas a apresentar.

2. Os Estados-Membros podem exigir
amostras ou cópias da embalagem, dos
rótulos e das bulas a apresentar para 
apreciação antes da concessão da 
autorização.

Or. en

Justificação

Esta possibilidade facultaria aos Estados-Membros um mecanismo para assegurar o 
cumprimento de um pedido, caso os titulares da autorização demonstrem uma certa 
relutância nesse cumprimento.

Alteração apresentada por Ioannis Gklavakis

Alteração 445
Artigo 63, nº 2 bis (novo)

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

Or. el



PE 390.442v02-00 108/134 AM\672288PT.doc

PT

Justificação

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

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 446
Artigo 64, nº 1

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

1. Produtores, fornecedores, distribuidores e 
utilizadores profissionais de produtos 
fitofarmacêuticos conservam registos dos 
produtos fitofarmacêuticos que produzem, 
armazenam ou utilizam. Em virtude dos 
potenciais efeitos crónicos a longo prazo 
dos pesticidas para os operadores, os 
residentes e outros sujeitos expostos a esses 
pesticidas, estes registos devem ser 
mantidos durante, pelo menos, 40 anos.

Disponibilizam a informação pertinente
contida nesses registos à autoridade 
competente, mediante pedido. Mantêm 
igualmente a referida informação disponível 
aos vizinhos ou à indústria da água para 
consumo humano, que solicitem acesso a 
essa informação.

Disponibilizam a informação contida nesses
registos à autoridade competente. Mantêm
igualmente a referida informação disponível
aos residentes e vizinhos ou à indústria da
água para consumo humano, que solicitem
acesso directo a essa informação.

Or. en

Justificação

O sistema existente é totalmente obstrucionista, visto que o público em geral não tem acesso 
à informação sobre as substâncias químicas a que está exposto, como o não têm os seus 
médicos ou outros consultores médicos. Contudo, esta informação é vital para a avaliação e 
o tratamento correctos de todos aqueles que são vítimas dos efeitos adversos para a saúde 
(sejam eles agudos ou crónicos). Tendo em conta os eventuais efeitos crónicos a longo prazo 
dos pesticidas para operadores, residentes e outros sujeitos expostos, estes registos têm de 
ser mantidos durante, pelo menos, 40 anos.

Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 447
Artigo 64, nº 1, parágrafo 1

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

utilizadores profissionais de produtos 
fitofarmacêuticos conservam registos dos 
produtos fitofarmacêuticos que produzem, 
armazenam ou utilizam Em virtude dos 
potenciais efeitos crónicos a longo prazo 
dos pesticidas para os operadores, os 
residentes e outros sujeitos expostos a esses 
pesticidas, estes registos devem ser 
mantidos durante, pelo menos, 30 anos.

Or. en

Justificação

O sistema existente é totalmente obstrucionista, visto que o público em geral não tem acesso 
à informação sobre as substâncias químicas a que está exposto, como o não têm os seus 
médicos ou outros consultores médicos. Contudo, esta informação é vital para a avaliação e 
o tratamento correctos de todos aqueles que são vítimas dos efeitos adversos para a saúde 
(sejam eles agudos ou crónicos). Tendo em conta os eventuais efeitos crónicos a longo prazo 
dos pesticidas para operadores, residentes e outros sujeitos expostos, estes registos têm de 
ser mantidos durante, pelo menos, 30 anos.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Alteração 448
Artigo 64, nº 1, parágrafo 2

Disponibilizam a informação pertinente
contida nesses registos à autoridade 
competente, mediante pedido. Mantêm
igualmente a referida informação disponível 
aos vizinhos ou à indústria da água para 
consumo humano, que solicitem acesso a 
essa informação.

Comunicam a informação contida nesses 
registos à autoridade competente. Em 
virtude dos potenciais efeitos crónicos a 
longo prazo dos pesticidas para os 
operadores, os residentes e outros sujeitos 
expostos a esses pesticidas, estes registos 
devem ser mantidos durante, pelo menos, 
20 anos. A autoridade competente mantém 
igualmente a referida informação disponível 
aos residentes e vizinhos ou à indústria da 
água para consumo humano, que solicitem 
acesso directo a essa informação.

Or. en

Justificação

O sistema existente é totalmente obstrucionista, visto que o público em geral não tem acesso 
à informação sobre as substâncias químicas a que está exposto, como o não têm os seus 
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médicos ou outros consultores médicos. Contudo, esta informação é vital para a avaliação e 
o tratamento correctos de todos aqueles que são vítimas dos efeitos adversos para a saúde 
(sejam eles agudos ou crónicos). Tendo em conta os eventuais efeitos crónicos a longo prazo 
dos pesticidas para operadores, residentes e outros sujeitos expostos, estes registos têm de 
ser mantidos durante, pelo menos, 20 anos.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij e Esther De Lange

Alteração 449
Artigo 64, nº 1, parágrafo 2

Disponibilizam a informação pertinente 
contida nesses registos à autoridade 
competente, mediante pedido. Mantêm 
igualmente a referida informação 
disponível aos vizinhos ou à indústria da 
água para consumo humano, que solicitem 
acesso a essa informação.

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

Or. en

Justificação

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

Alteração apresentada por Roberto Musacchio e Dan Jørgensen

Alteração 450
Artigo 64, nº 1, parágrafo 2

Disponibilizam a informação pertinente
contida nesses registos à autoridade 
competente, mediante pedido. Mantêm 
igualmente a referida informação disponível 
aos vizinhos ou à indústria da água para 
consumo humano, que solicitem acesso a 
essa informação.

Disponibilizam a informação contida nesses
registos à autoridade competente. Mantêm
igualmente a referida informação disponível
aos residentes e vizinhos ou à indústria da
água para consumo humano, que solicitem
acesso directo a essa informação.

Or. en

Justificação

O sistema existente é totalmente obstrucionista, visto que o público em geral não tem acesso 
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à informação sobre as substâncias químicas a que está exposto, como o não têm os seus 
médicos ou outros consultores médicos. Contudo, esta informação é vital para a avaliação e 
o tratamento correctos de todos aqueles que são vítimas dos efeitos adversos para a saúde 
(sejam eles agudos ou crónicos). Tendo em conta os eventuais efeitos crónicos a longo prazo 
dos pesticidas para operadores, residentes e outros sujeitos expostos, estes registos têm de 
ser mantidos durante, pelo menos, 30 anos.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 451
Artigo 70 bis (novo)

Artigo 70º bis
Fundo para eliminação segura de 

pesticidas obsoletos
Os produtores e os titulares da autorização 
contribuem para um fundo que cobre os 
custos associados à eliminação e destruição 
das existências de pesticidas obsoletos nos 
Estados-Membros e nos países terceiros. A 
contribuição para o fundo é distribuída de 
uma maneira justa e transparente. 

Or. en

Justificação

As existências de pesticidas obsoletos representam riscos sérios para a saúde humana e para 
o ambiente em muitos Estados-Membros e países terceiros. Os produtores são instados a 
cobrir os custos decorrentes de uma eliminação e destruição seguras destas substâncias 
perigosas.

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde e Johannes Blokland

Alteração 452
Artigo 71, nº 1

1. Os Estados-Membros podem recuperar 
os custos associados a quaisquer trabalhos 
que realizem, decorrentes das obrigações 
previstas no presente regulamento, através 
de taxas ou encargos.

1. A União Europeia fixa uma taxa mínima 
comum que será cobrada pelos 
Estados-Membros e servirá para financiar 
o acompanhamento, o controlo, o 
restabelecimento e a reestruturação das 
culturas sem pesticidas.
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Os Estados-Membros podem aplicar 
encargos ou taxas adicionais para a 
realização dos mesmos objectivos.

Or. da

Justificação

A presente alteração introduz o princípio do poluidor-pagador.

Alteração apresentada por Glenis Willmott

Alteração 453
Artigo 71, nº 1

1. Os Estados Membros podem recuperar os 
custos associados a quaisquer trabalhos que 
realizem, decorrentes das obrigações 
previstas no presente regulamento, através 
de taxas ou encargos.

1. Os Estados-Membros podem recuperar os
custos associados a quaisquer trabalhos que
realizem no que toca a aprovações ou 
autorizações no âmbito de ou decorrentes
das obrigações previstas no presente
regulamento, através de taxas ou encargos.

Or. en

Justificação

Tal como redigido, o texto proposto só permitiria aos Estados-Membros recuperar os seus 
custos para o trabalho que constituísse uma obrigação específica ao abrigo do regulamento. 
Isto impossibilitaria, por exemplo, trabalho de co-relator ou de avaliação entre os pares.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 454
Artigo 74

A Comissão, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do 
artigo 76.º, pode adoptar ou alterar 
documentos técnicos ou outros documentos 
de orientação para efeitos de aplicação do 
presente regulamento. A Comissão pode 
solicitar à Autoridade que prepare esses 
documentos de orientação ou que para eles 
contribua.

A Comissão, em conformidade com o
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 bis do artigo 76.º,
pode adoptar ou alterar documentos técnicos
ou outros documentos de orientação para
efeitos de aplicação do presente
regulamento. A Comissão pode solicitar à
Autoridade que prepare esses documentos de
orientação ou que para eles contribua. A 
Autoridade pode iniciar a preparação ou a 
revisão de documentos de orientação para a 
avaliação dos riscos das substâncias 
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activas.

Or. en

Justificação

Alteração necessária para efeitos de conformidade com as disposições da nova decisão 
relativa à comitologia.
A AESA deveria ser autorizada a iniciar-se na preparação ou revisão de documentos de 
orientação relacionados com a avaliação dos riscos.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 455
Artigo 75, nº 1

1. Serão adoptadas em conformidade com o 
procedimento previsto no n.º 3 do artigo 76°:

1. Serão adoptadas em conformidade com o 
procedimento regulador previsto no n.º 3 do 
artigo 76° as medidas necessárias à 
implementação do presente regulamento:

a) Alterações aos anexos, atendendo aos 
actuais conhecimentos científicos e 
técnicos;

O mais tardar até … *, a Comissão 
apresenta propostas legislativas baseadas 
no artigo 251° do Tratado sobre: 

b) Os regulamentos sobre as exigências em 
matéria de dados respeitantes a substâncias 
activas e produtos fitofarmacêuticos, como 
referido nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 
8.º, tendo em conta os conhecimentos
científicos e técnicos;

a) As exigências em matéria de dados 
respeitantes a substâncias activas e produtos 
fitofarmacêuticos, como referido nas alíneas 
b) e c) do n.º 1 do artigo 8.º, incluindo 
medidas para minimizar os ensaios em 
animais e, em particular, a utilização dos 
métodos de ensaio não animais e 
estratégias de ensaio inteligentes tendo em 
conta os conhecimentos científicos e 
técnicos;

c) Alterações ao regulamento relativo a
princípios uniformes de avaliação e 
autorização de produtos fitofarmacêuticos, 
como referido no n.º 6 do artigo 29.º, tendo 
em conta os conhecimentos científicos e 
técnicos;

b) Princípios uniformes de avaliação e 
autorização de produtos fitofarmacêuticos, 
como referido no n.º 6 do artigo 29.º, tendo 
em conta os conhecimentos científicos e 
técnicos;

d) Alterações ao regulamento que
contenham as exigências em matéria de 
rotulagem de produtos fitofarmacêuticos 
referidas no n.º 1 do artigo 62.º;

c) Exigências em matéria de rotulagem de 
produtos fitofarmacêuticos referidas no n.º 1 
do artigo 62.º;

e) As medidas necessárias à aplicação do 
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presente regulamento.
* Dois anos após a entrada em vigor do presente 
Regulamento.

Or. en

Justificação

Substitui a alteração 127 do relator. 
Apenas as medidas necessárias para executar o presente regulamento podem ser adoptadas 
por comitologia. 
Todos os anexos contêm elementos essenciais do regulamento e, por conseguinte, não 
deveriam ser alterados recorrendo à comitologia. 
Os requisitos em matéria de dados, os princípios uniformes para avaliação e autorização e 
requisitos relativos à rotulagem são, todos eles, elementos essenciais para o presente 
regulamento. Embora as disposições existentes adoptadas no passado pelo Conselho devam 
ser transferidas para assegurar a aplicabilidade do regulamento, estes elementos essenciais 
deveriam ser adoptados por co-decisão num futuro próximo.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 456
Artigo 76, nº 4 bis (novo)

4 bis. As reuniões do comité e dos seus 
grupos de trabalho são abertas aos 
deputados ao Parlamento Europeu, a seu 
pedido.

Or. en

Justificação

É necessário aumentar a transparências dos processos de comitologia. Convém que 
observadores do PE possam participar nas reuniões do comité e dos seus grupos de trabalho.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Chris Davies, Erna Hennicot-Schoepges, Péter 
Olajos e Caroline Lucas

Alteração 457
Artigo 78

Artigo 78º Suprimido
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Derrogação aplicável aos agentes de 
protecção e agentes sinérgicos

Em derrogação ao nº 1 do artigo 28.º, os 
Estados-Membros podem autorizar, 
durante um período de cinco anos após a 
adopção do programa previsto no artigo 
26.º, a colocação no mercado dos seus 
territórios dos produtos fitofarmacêuticos 
que contêm agentes de protecção e agentes 
sinérgicos não aprovados, caso estejam 
incluídos no referido programa.

Or. en

Justificação

A presente alteração articula-se com a alteração proposta ao nº 2 do artigo 29º e respectiva 
justificação.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber e Christa Klaß

Alteração 458
Artigo 79 bis (novo)

Artigo 79º bis
Revisão

O mais tardar em ...*, a Comissão 
procederá à revisão da definição de zonas 
de autorização dos produtos 
fitofarmacêuticos, à luz dos conhecimentos 
científicos mais recentes. A Comissão 
verificará, em particular, se é necessário 
alterar o número de zonas e os 
Estados-Membros que pertencem a cada 
zona.
* Cinco anos a contar da data de entrada em vigor 
do presente regulamento.

Or. en

Justificação

A definição das zonas e o reconhecimento mútuo dentro de cada zona constituem uma 
novidade no domínio da autorização de produtos fitofarmacêuticos, pelo que devem ser 
objecto de avaliação ao fim de cinco anos, a fim de se criar uma autorização única para toda 
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a UE ou alterar o número e a definição das diferentes zonas.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 459
Artigo 79 bis (novo)

Artigo 79º bis
A Comissão Europeia avalia a eficácia e a 
conformidade do presente regulamento 
com o mercado interno e apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, o mais 
tardar três anos a contar da data de 
publicação do presente regulamento e, 
posteriormente, de cinco em cinco anos, um 
relatório, acompanhado, sendo o caso, de 
adequadas propostas de alteração. Avalia, 
em particular, até que ponto a transposição 
do mercado interno no domínio dos 
produtos fitofarmacêuticos foi 
concretizada.

Or. de

Justificação

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

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 460
Anexo II, ponto 2.1

2.1 Considera-se cumprido o disposto no n.º 
1 do artigo 7.º apenas quando, com base no 
processo apresentado, se espera que, pelo 
menos num Estado-Membro, seja possível a 
autorização de, pelo menos, um produto 
fitofarmacêutico que contenha essa 
substância activa relativamente a, pelo 
menos, uma das utilizações representativas.

2.1 Considera-se cumprido o disposto no n.º 
1 do artigo 7.º apenas quando, com base no 
processo apresentado, se espera que, pelo 
menos num Estado-Membro, seja possível a 
autorização de todos os produtos 
fitofarmacêuticos e composições que 
contenham essa substância activa 
relativamente à totalidade das utilizações 
representativas.
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Or. en

Justificação

A presente alteração articula-se com a alteração proposta ao nº 4 artigo 4º e respectiva 
justificação.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Chris Davies e Roberto Musacchio

Alteração 461
Anexo II, ponto 3.2

Uma substância activa só é aprovada quando 
tiver sido estabelecido, para uma gama 
limitada de utilizações representativas, que o 
produto fitofarmacêutico, em conformidade 
com uma aplicação coerente com as boas 
práticas fitofarmacêuticas, e tendo em conta 
condições realistas e normais de utilização, 
é suficientemente eficaz. Esta exigência é 
avaliada à luz dos princípios uniformes para 
a avaliação e autorização dos produtos 
fitofarmacêuticos referidos no segundo 
parágrafo do n.º 2 do artigo 35.º 

Uma substância activa só é aprovada quando 
tiver sido estabelecido, para uma vasta gama 
de utilizações representativas, que o produto 
fitofarmacêutico, em conformidade com 
uma aplicação coerente com as boas práticas 
relativas aos produtos fitofarmacêuticos, e 
tendo em conta condições realistas de 
utilização, é suficientemente eficaz. Esta 
exigência é avaliada à luz dos princípios 
uniformes para a avaliação e autorização dos 
produtos fitofarmacêuticos referidos no 
segundo parágrafo do n.º 2 do artigo 35.º 

Or. en

Justificação

As decisões devem basear-se em condições de utilização realistas.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Avril Doyle

Alteração 462
Anexo II, ponto 3.6.1

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

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

Justificação

De acordo com o princípio de precaução, devem ser fixados, para a avaliação dos riscos, 
critérios de exclusão aplicáveis aos efeitos crónicos na saúde e que não devem relacionar-se
com a avaliação da exposição. Isto deve-se ao facto de não existir uma definição de 
"condições realistas de utilização". Outros critérios de exclusão ignoram elementos da 
estratégia de avaliação dos riscos, como, por exemplo, os critérios de exclusão aplicáveis às 
substâncias mPmB.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 463
Anexo II, ponto 3.6.1

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

3.6.1. Quando pertinente, são estabelecidos
uma DDA, um NAEO e uma DAR. Ao
estabelecer estes valores, é garantida uma
margem de segurança adequada de pelo 
menos 100, tendo em conta o tipo e a
gravidade dos efeitos, os eventuais efeitos 
combinados e a vulnerabilidade de grupos
de pessoas particularmente em risco.

Or. de

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 464
Anexo II, ponto 3.6.2

3.6.2. Uma substância activa só é aprovada 
se, com base numa avaliação dos testes 
sobre genotoxicidade de nível mais elevado, 
realizada em conformidade com as 
exigências em matéria de dados impostas às 
substâncias activas e aos produtos 
fitofarmacêuticos, e noutros dados e 
informação disponíveis, não estiver 
classificada, em conformidade com o 
disposto na Directiva 67/548/CEE, como 

3.6.2. Uma substância activa só é aprovada 
se uma avaliação efectuada com base nos 
princípios uniformes referidos no artigo 35º 
demonstrar que, nas condições de 
utilização recomendadas, é garantida uma 
protecção aceitável de utilizadores, 
trabalhadores, pessoas presentes nas 
proximidades e consumidores para pelo 
menos uma utilização representativa de 
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mutagénica (categoria 1 ou 2), excepto se a 
exposição de seres humanos à referida 
substância activa num produto 
fitofarmacêutico, nas condições realistas de 
utilização propostas, for negligenciável.

pelo menos um produto fitofarmacêutico.

Or. en

Justificação

Nos termos do artigo 4º, as substâncias activas só podem ser aprovadas se a avaliação dos 
riscos permitir identificar utilizações seguras. O novo parágrafo proposto reflecte esta 
realidade, descrita no ponto 3.8.1 do anexo II.

Regulamentar os produtos fitofarmacêuticos com base nas propriedades das suas substâncias 
activas, sem ter em conta as suas utilizações reais e as condições de exposição, põe em causa 
o princípio segundo o qual as decisões devem basear-se numa avaliação dos riscos. Esta 
abordagem conduzirá à eliminação progressiva de numerosos produtos e utilizações seguros. 
Estes critérios devem ser usados para identificar substâncias como candidatas à substituição 
e não para rejeitar substâncias sem uma correcta avaliação.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 465
Anexo II, ponto 3.6.3

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

Suprimido 

Or. en
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Justificação

Ver justificação ao ponto 3.6.2 do Anexo II.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 466
Anexo II, ponto 3.6.4

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Ver justificação ao ponto 3.6.2 do Anexo II.

Alteração apresentada por Richard Seeber e Holger Krahmer

Alteração 467
Anexo II, ponto 3.6.5

3.6.5. Uma substância activa só é aprovada 
se não se considerar, com base na 
avaliação da Comunidade ou em 
orientações para a realização de testes 
acordadas internacionalmente, que possui 
propriedades desreguladoras do sistema 
endócrino que possam ser 
toxicologicamente significativas para os 
seres humanos, excepto se a exposição de 

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

Or. en

Justificação

Não existe qualquer razão científica para não dar aos efeitos desreguladores do sistema 
endócrino o mesmo tratamento que aos efeitos toxicológicos. Os efeitos tóxicos imputáveis a 
uma desregulação do sistema endócrino já são objecto de níveis de exposição máxima 
considerados seguros para o homem e para o ambiente. A desregulação do sistema endócrino 
não deve constituir um critério para a rejeição indiscriminada de substâncias activas. Ver 
igualmente a justificação ao ponto 3.6.2 do Anexo II.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Avril Doyle

Alteração 468
Anexo II, ponto 3.6.5 bis (novo)

3.6.5 bis. Uma substância activa só é 
aprovada se, com base na avaliação da 
Comunidade ou em orientações para a 
realização de testes acordadas 
internacionalmente, não se considerar que 
possui propriedades neurotóxicas que 
possam ser toxicologicamente significativas 
para os seres humanos, tendo em conta a 
exposição durante a vida embrionária/fetal 
e/ou durante a infância, bem como 
possíveis efeitos combinados, excepto se a 
exposição à referida substância activa num 
produto fitofarmacêutico, nas condições 
realistas de utilização propostas, for 
negligenciável.

Or. en

Justificação

De acordo com o princípio de precaução, devem ser fixados, para a avaliação dos riscos, 
critérios de exclusão aplicáveis aos efeitos crónicos na saúde e que não devem relacionar-se
com a avaliação da exposição. Isto deve-se ao facto de não existir uma definição de 
"condições realistas de utilização". Outros critérios de exclusão ignoram elementos da 
estratégia de avaliação dos riscos, como, por exemplo, os critérios de exclusão aplicáveis às 
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substâncias mPmB.

Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 469
Anexo II, ponto 3.7.1, alínea a), subalíneas i) e i bis) (novas)

i) Prova de que o seu DT50 na água é 
superior a dois meses ou de que o seu DT50 
no solo é superior a seis meses, ou de que o 
seu DT50 em sedimentos é superior a seis 
meses; e

i) Prova de que o seu DT50 na água é 
superior a dois meses ou de que o seu DT50 
no solo é superior a seis meses, ou de que o 
seu DT50 em sedimentos é superior a seis 
meses; 

i bis) Prova de que a substância activa é 
suficientemente persistente para justificar a 
sua exclusão do anexo I;

Or. en

Justificação

A presente alteração coloca o regulamento em conformidade com o anexo D da Convenção 
de Estocolmo. Cada um dos três critérios aplicados aos poluentes orgânicos persistentes deve 
ser critério de exclusão. Além disso, estes critérios não devem ser anulados por cálculos 
sobre a exposição ou por outras condições e estimativas.

Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 470
Anexo II, ponto 3.7.1, alínea a), subalínea i ter) (nova)

i ter) Deve ser analisado à luz da 
Convenção sobre poluentes orgânicos 
persistentes; ou

Or. en

Justificação

A presente alteração coloca o regulamento em conformidade com o anexo D da Convenção 
de Estocolmo. Cada um dos três critérios aplicados aos poluentes orgânicos persistentes deve 
ser critério de exclusão. Além disso, estes critérios não devem ser anulados por cálculos 
sobre a exposição ou por outras condições e estimativas.
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Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 471
Anexo II, ponto 3.7.1, alínea b), subalínea ii bis) (nova)

ii ter) Dados de controlo nos biota que 
indiquem que o potencial de 
bioacumulação da substância activa é 
suficiente para que esta seja analisada à 
luz da Convenção sobre poluentes 
orgânicos persistentes; ou

Or. en

Justificação

A presente alteração coloca o regulamento em conformidade com o anexo D da Convenção 
de Estocolmo. Cada um dos três critérios aplicados aos poluentes orgânicos persistentes deve 
ser critério de exclusão. Além disso, estes critérios não devem ser anulados por cálculos 
sobre a exposição ou por outras condições e estimativas.

Alteração apresentada por Ioannis Gklavakis

Alteração 472
Anexo II, ponto 3.7.1, alínea c) (ii)

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

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

Or. el

Justificação

A referência às espécies migratórias não se justifica cientificamente.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 473
Anexo II, ponto 3.7.2
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3.7.2. Uma substância activa só é aprovada 
se não for considerada como uma 
substância persistente, bioacumulativa e 
tóxica (PBT).

Suprimido

Uma substância que cumpra todos os três 
critérios constantes das secções infra é uma 
substância PBT.
3.7.2.1. Persistência
Uma substância activa cumpre os três 
critérios para ser considerada persistente 
se:
- a sua meia vida na água do mar exceder 

60 dias, ou
- a sua meia vida na água doce ou de 

estuários exceder 40 dias, ou
- a sua meia vida em sedimentos marinhos 

exceder 180 dias, ou
- a sua meia vida em sedimentos de água 

doce ou de estuários exceder 120 dias, ou
- a sua meia vida no solo exceder 120 dias..
A avaliação da persistência no ambiente 
baseia se nos dados disponíveis sobre a 
meia vida, recolhidos em condições 
adequadas, descritas pelo requerente.
3.7.2.2. Bioacumulação
Uma substância activa cumpre os critérios 
para ser considerada bioacumulativa se o 
factor de bioconcentração (FBC) exceder 
2000. 
A avaliação da bioacumulação deve basear 
se em dados de bioconcentração 
determinados em espécies aquáticas. 
Podem utilizar se dados respeitantes a 
espécies de água doce ou a espécies 
marinhas.
3.7.2.3. Toxicidade
Uma substância activa cumpre os critérios 
para ser considerada tóxica se: 
- a sua concentração sem efeitos 

observados a longo prazo (NOEC) em 
organismos marinhos ou de água doce for 
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inferior a 0,01 mg/l, ou
- a substância é classificada como 

cancerígena (categoria 1 ou 2), 
mutagénica (categoria 1 ou 2) ou tóxica 
para a reprodução (categoria 1, 2 ou 3), 
ou

- não existe qualquer outra prova de 
toxicidade crónica, tal como expressa nas 
classificações: T, R48 ou Xn, R48 em 
conformidade com a Directiva 
67/548/CEE. 

Or. en

Justificação

Regulamentar os produtos fitofarmacêuticos com base nas propriedades das suas substâncias 
activas, sem ter em conta as suas utilizações reais e as condições de exposição, põe em causa 
o princípio segundo o qual as decisões devem basear-se numa avaliação dos riscos. Esta 
abordagem conduzirá à eliminação progressiva de numerosos produtos e utilizações seguros. 
Estes critérios devem ser usados para identificar substâncias como candidatas à substituição 
e não para rejeitar substâncias sem uma avaliação correcta.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 474
Anexo II, ponto 3.7.3

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

Suprimido

Uma substância que cumpra ambos os 
critérios referidos nas secções infra é uma 
substância mPmB.
3.7.3.1. Persistência
Uma substância activa cumpre os critérios 
para ser considerada muito persistente se:
- a sua meia vida na água do mar, água 

doce ou água de estuários exceder 60 
dias, ou

- a sua meia vida em sedimentos de água do 
mar, água doce ou água de estuários 
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exceder 180 dias, ou
- a sua meia vida no solo exceder 180 dias.
3.7.3.2. Bioacumulação
Uma substância activa cumpre os critérios 
para ser considerada muito bioacumulativa 
se o factor de bioconcentração exceder 
5000.

Or. en

Justificação

Regulamentar os produtos fitofarmacêuticos com base nas propriedades das suas substâncias 
activas, sem ter em conta as suas utilizações reais e as condições de exposição, põe em causa 
o princípio segundo o qual as decisões devem basear-se numa avaliação dos riscos. Esta 
abordagem conduzirá à eliminação progressiva de numerosos produtos e utilizações seguros. 
Estes critérios devem ser usados para identificar substâncias como candidatas à substituição 
e não para rejeitar substâncias sem uma avaliação correcta.

Alteração apresentada por Ioannis Gklavakis

Alteração 475
Anexo II, ponto 3.8.1

3.8.1. Uma substância activa só é 
considerada conforme ao artigo 4.º se a 
avaliação dos riscos demonstrar que estes 
são aceitáveis, em conformidade com os 
critérios estabelecidos nos princípios 
uniformes para a avaliação e autorização dos 
produtos fitofarmacêuticos referidos no 
artigo 35.º, nas condições realistas de 
utilização propostas para um produto 
fitofarmacêutico que contém a substância 
activa. A avaliação tem de ter em conta a 
gravidade dos efeitos, a incerteza dos dados 
e o número de grupos de organismos que se 
considere que a substância irá afectar 
negativamente, devido à utilização a que se 
destina.

3.8.1. Uma substância activa só é 
considerada conforme ao artigo 4.º se a 
avaliação dos riscos demonstrar que estes 
são aceitáveis, em conformidade com os 
critérios estabelecidos nos princípios 
uniformes para a avaliação e autorização dos 
produtos fitofarmacêuticos referidos no 
artigo 35.º, nas condições realistas de 
utilização propostas para um produto 
fitofarmacêutico que contém a substância 
activa. A avaliação tem de ter em conta a 
gravidade dos efeitos a longo prazo sobre a 
biodiversidade, a incerteza dos dados e o 
número de grupos de organismos que se 
considere que a substância irá afectar 
negativamente, devido à utilização a que se 
destina.

Or. el
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Justificação

A conservação da biodiversidade a longo prazo deve ser um dos objectivos básicos do 
regulamento.

Alteração apresentada por Richard Seeber e Holger Krahmer

Alteração 476
Anexo II, ponto 3.8.2

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Não existe qualquer razão científica para não dar aos efeitos desreguladores do sistema 
endócrino o mesmo tratamento que aos efeitos toxicológicos. Os efeitos tóxicos imputáveis a 
uma desregulação do sistema endócrino já são objecto de níveis de exposição máxima 
considerados seguros para o homem e para o ambiente. A desregulação do sistema endócrino 
não deve constituir um critério para a rejeição indiscriminada de substâncias activas.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Dan Jørgensen, Chris 
Davies e Roberto Musacchio

Alteração 477
Anexo II, ponto 3.8.2 bis (novo) 

3.8.2 bis. Uma substância activa só é 
aprovada se, com base na avaliação da 
Comunidade ou em orientações para a 
realização de testes acordadas 
internacionalmente, e noutros dados e 
informações disponíveis, nomeadamente 
uma análise da documentação científica, 



PE 390.442v02-00 128/134 AM\672288PT.doc

PT

não se considerar que é tóxica para as 
abelhas e tiver um quociente de nocividade 
inferior a 50.

Or. en

Justificação

Há estudos que demonstram que as abelhas que tenham estado expostas a pesticidas perdem 
o sentido da orientação. Convém que, no âmbito do processo de aprovação, seja tida em 
conta a toxicidade para as abelhas. O quociente de nocividade é um indicador muito útil para 
calcular a toxicidade para as abelhas, pelo que deve ser tomado expressamente em 
consideração na avaliação dos riscos.

Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 478
Anexo II, ponto 3.9 bis (novo) 

3.9. bis. As substâncias constantes de uma 
lista prioritária, estabelecida com base nos 
acordos internacionais pertinentes 
ratificados pela União Europeia, ou da lista 
de substâncias prioritárias no domínio da 
política da água, que figuram em anexo à 
Directiva 2000/60/CE, não são aprovadas.

Or. en

Justificação

A presente alteração coloca o regulamento em conformidade com a legislação existente e 
assegura a coerência com a directiva-quadro relativa à água.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 479
Anexo II, ponto 4

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

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

- a sua DDA, a sua DAR e o seu NAEO 
forem significativamente inferiores aos da 

- com base numa avaliação dos testes sobre 
genotoxicidade de nível mais elevado, 
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maioria das substâncias activas 
aprovadas;

realizada em conformidade com as 
exigências em matéria de dados impostas 
às substâncias activas e aos produtos 
fitofarmacêuticos, e noutros dados e 
informação disponíveis, estiver 
classificada, em conformidade com o 
disposto na Directiva 67/548/CEE, como 
mutagénica (categoria 1 ou 2), excepto se 
a exposição de seres humanos à referida 
substância activa num produto 
fitofarmacêutico, nas condições realistas 
de utilização propostas, for 
negligenciável;

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

- com base numa avaliação dos testes sobre 
efeitos cancerígenos, realizada em 
conformidade com as exigências em 
matéria de dados impostas às substâncias 
activas e aos produtos fitofarmacêuticos, e 
noutros dados e informação disponíveis, 
estiver ou tiver de ser classificada, em 
conformidade com o disposto na Directiva 
67/548/CEE, como cancerígena 
(categoria 1 ou 2), excepto se a exposição 
de seres humanos à referida substância 
activa num produto fitofarmacêutico, nas 
condições realistas de utilização 
propostas, for negligenciável.;

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

- com base numa avaliação dos testes sobre 
toxicidade reprodutiva, realizada em 
conformidade com as exigências em 
matéria de dados impostas às substâncias 
activas e aos produtos fitofarmacêuticos, e 
noutros dados e informação disponíveis, 
estiver ou tiver de ser classificada, em 
conformidade com o disposto na Directiva 
67/548/CEE, como tóxica para a 
reprodução (categoria 1 ou 2), excepto se 
a exposição de seres humanos à referida 
substância activa num produto 
fitofarmacêutico, nas condições realistas 
de utilização propostas, for 
negligenciável;

- contiver uma proporção significativa de 
isómeros não activos..

- for considerada uma substância 
persistente, bioacumulativa e tóxica 
(PBT).

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

Or. en

Justificação

Regulamentar os produtos fitofarmacêuticos com base nas propriedades das suas substâncias 
activas, sem ter em conta as suas utilizações reais e as condições de exposição, põe em causa 
o princípio segundo o qual as decisões devem basear-se numa avaliação dos riscos. Esta 
abordagem conduzirá à eliminação progressiva de numerosos produtos e utilizações seguros. 
Estes critérios devem ser usados para identificar substâncias como candidatas à substituição 
e não para rejeitar substâncias sem uma correcta avaliação. O texto da presente alteração é 
transferido dos pontos 3.6 e 3.7 do anexo II.

O critério de "candidato para substituição" usado na proposta de regulamento tem uma 
relação limitada, ou nenhuma relação, com os riscos reais associados à utilização de 
produtos fitofarmacêuticos. 

Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Chris Davies e Roberto Musacchio

Alteração 480
Anexo II, ponto 4, travessão -1 (novo)

- for identificada como substância 
prioritária nos termos da Directiva 
2000/60/CE e das directivas que desta 
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derivam;

Or. en

Justificação

Se uma substância for identificada como substância prioritária nos termos da 
directiva-quadro relativa à água, esse facto deve ser tido em conta aquando da aprovação de 
substâncias como candidatas para substituição.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 481
Anexo II, ponto 4, travessões 4 bis e 4 ter (novos)

- existir o risco de infiltração nas águas 
subterrâneas;
- puder causar desregulações do sistema 
endócrino, neurotoxicidade e 
imunotoxicidade.

Or. en

Justificação

Embora a identificação de "substâncias de alto risco" constitua um avanço, estes critérios 
não fazem qualquer referência aos riscos de infiltração nas águas subterrâneas, nem às 
propriedades desreguladoras do sistema endócrino, à neurotoxicidade e à imunotoxicidade.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Chris Davies e Roberto Musacchio

Alteração 482
Anexo IV, nº 1, parágrafo 3

Outras condições de recusa ou retirada de 
uma autorização incluem

Outras condições de recusa ou retirada de 
uma autorização incluem

a) a substituição só é aplicada quando a 
diversidade química das substâncias activas 
é suficiente para minimizar a ocorrência de 
resistência no organismo visado;

a) a substituição só é aplicada quando a 
diversidade das substâncias activas e de 
métodos não químicos de protecção das 
culturas e de prevenção das pragas é 
suficiente para minimizar a ocorrência de 
resistência no organismo visado;

b) a substituição só é aplicada às substâncias b) a substituição pode ser aplicada pelos 
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activas que, se utilizadas em produtos 
fitofarmacêuticos autorizados, representam 
um nível de risco significativamente mais 
elevado para a saúde humana ou para o 
ambiente;

Estados-Membros a todas as substâncias 
activas que, se utilizadas em produtos 
fitofarmacêuticos autorizados, representam 
um nível de risco mais elevado para a saúde 
humana ou para o ambiente;

c) a substituição só é aplicada depois de 
permitir, se necessário, a aquisição de 
experiência decorrente da utilização na 
prática, caso ainda não exista.

Or.en

Justificação

A presente alteração elimina o limite à substituição de APENAS certas substâncias, deixando 
essa decisão ao critério dos Estados-Membros.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Alteração 483
Anexo IV, nº 1, parágrafo 3

Outras condições de recusa ou retirada de 
uma autorização incluem

Outras condições de recusa ou retirada de 
uma autorização incluem

a) a substituição só é aplicada quando a 
diversidade química das substâncias activas 
é suficiente para minimizar a ocorrência de 
resistência no organismo visado;

a) a substituição só é aplicada quando a 
diversidade das substâncias activas e de 
métodos não químicos de protecção das 
culturas e de prevenção das pragas é 
suficiente para minimizar a ocorrência de 
resistência no organismo visado;

b) a substituição só é aplicada às substâncias 
activas que, se utilizadas em produtos 
fitofarmacêuticos autorizados, representam 
um nível de risco significativamente mais 
elevado para a saúde humana ou para o 
ambiente;

b) a substituição pode ser aplicada pelos 
Estados-Membros a todas as substâncias 
activas que, se utilizadas em produtos 
fitofarmacêuticos autorizados, representam 
um nível de risco mais elevado para a saúde 
humana ou para o ambiente;

c) a substituição só é aplicada depois de 
permitir, se necessário, a aquisição de 
experiência decorrente da utilização na 
prática, caso ainda não exista.

c) a substituição só é aplicada depois de 
permitir, se necessário, a aquisição de 
experiência decorrente da utilização na 
prática, caso ainda não exista.

Or. en
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Justificação

A presente alteração elimina o limite à substituição de APENAS certas substâncias, deixando 
essa decisão ao critério dos Estados-Membros.

Alteração apresentada por Ioannis Gklavakis

Alteração 484
Anexo IV, ponto 3, parágrafo 1

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

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

Or. el

Justificação

A par da segurança da comercialização dos produtos fitofarmacêuticos, há também que 
assegurar competitividade da agricultura comunitária.
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