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Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 150
Considerando 6

(6) A produção vegetal ocupa uma posição 
muito importante na Comunidade. A 
utilização de produtos fitofarmacêuticos 
constitui um dos meios mais importantes 
para proteger os vegetais e os produtos 
vegetais contra organismos prejudiciais, 
incluindo ervas daninhas, e para melhorar 
a produção da agricultura.

Suprimido

Or. en

Justificação

A prioridade primeira do presente regulamento é a protecção da saúde humana e animal, que
deve, por conseguinte, prevalecer sobre quaisquer considerações de ordem financeira e 
económica ou de outra natureza.
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Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 151
Considerando 7

(7) Os produtos fitofarmacêuticos não têm 
unicamente efeitos favoráveis sobre a 
produção vegetal. A sua utilização pode 
envolver riscos e perigos para o homem, 
para os animais e para o ambiente, 
nomeadamente se forem colocados no 
mercado sem terem sido analisados e 
autorizados oficialmente e se forem 
utilizados de forma incorrecta; 
consequentemente, devem ser adoptadas 
regras harmonizadas relativas à colocação de 
produtos fitofarmacêuticos no mercado.

(7) Os pesticidas não têm unicamente efeitos 
favoráveis sobre a produção vegetal. A sua 
utilização pode envolver riscos, perigos e 
impactos adversos a médio e longo prazos 
para o homem, para os animais e para o 
ambiente, nomeadamente, mas não só, se 
forem colocados no mercado sem terem sido 
analisados e autorizados oficialmente e se 
forem utilizados de forma incorrecta; 
consequentemente, devem ser adoptadas 
regras harmonizadas relativas à colocação de 
pesticidas no mercado.

Or. en

Justificação

A expressão "produtos fitofarmacêuticos" utilizada ao longo da proposta, incluindo no título, 
não é apropriada, uma vez que muitas pessoas não estão familiarizadas com esta 
terminologia. Por conseguinte, a sua utilização constante poderia gerar confusão no público
e nos consumidores. Correcta se afigura a utilização do termo "pesticidas". A expressão 
"produtos fitofarmacêuticos" deve ser substituída pelo termo "pesticidas", devendo este 
último ou, eventualmente, "produtos pesticidas" ser utilizado no texto do presente 
regulamento.

Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 152
Considerando 7

(7) Os produtos fitofarmacêuticos não têm 
unicamente efeitos favoráveis sobre a 
produção vegetal. A sua utilização pode 
envolver riscos e perigos para o homem, 
para os animais e para o ambiente, 
nomeadamente se forem colocados no 
mercado sem terem sido analisados e 
autorizados oficialmente e se forem 
utilizados de forma incorrecta; 
consequentemente, devem ser adoptadas 

(7) Os produtos fitofarmacêuticos não têm 
unicamente efeitos favoráveis sobre a 
produção vegetal. A sua utilização pode 
envolver danos, riscos e perigos intrínsecos 
e impactos adversos a curto e longo prazos 
para o homem, para os animais e para o 
ambiente, nomeadamente se forem 
colocados no mercado sem terem sido 
analisados e autorizados oficialmente e se 
forem utilizados de forma incorrecta; 
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regras harmonizadas relativas à colocação de 
produtos fitofarmacêuticos no mercado.

consequentemente, devem ser adoptadas 
regras harmonizadas relativas à colocação de 
produtos fitofarmacêuticos no mercado.

Or. en

Justificação

Os produtos fitofarmacêuticos não só envolvem riscos e perigos para o ser humano, os 
animais e o ambiente, mas também podem ter consequências prejudiciais para o ser humano, 
os animais e o ambiente e perigos intrínsecos.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 153
Considerando 8

(8) O objectivo do presente regulamento é 
garantir um elevado nível de protecção da 
saúde humana e animal e do ambiente. Deve 
prestar-se particular atenção à protecção de 
grupos populacionais vulneráveis, incluindo 
grávidas, lactentes e crianças. O princípio de 
precaução deve ser aplicado e garantir que a 
indústria demonstra que as substâncias e 
produtos produzidos ou colocados no 
mercado não afectam negativamente a saúde 
humana e o ambiente.

(8) O objectivo do presente regulamento é 
garantir um elevado nível de protecção da 
saúde humana e animal e do ambiente. Deve 
prestar-se particular atenção à protecção de 
grupos populacionais vulneráveis, incluindo 
mulheres grávidas e lactantes, fetos, 
lactentes e crianças. O princípio de 
precaução deve ser aplicado e garantir que a 
indústria demonstra que as substâncias e 
produtos produzidos ou colocados no 
mercado não afectam negativamente a saúde 
humana e o ambiente.

Or. de

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 154
Considerando 8

(8) O objectivo do presente regulamento é 
garantir um elevado nível de protecção da 
saúde humana e animal e do ambiente. Deve 
prestar-se particular atenção à protecção de 
grupos populacionais vulneráveis, incluindo 
grávidas, lactentes e crianças. O princípio de 
precaução deve ser aplicado e garantir que a 
indústria demonstra que as substâncias e 
produtos produzidos ou colocados no 
mercado não afectam negativamente a saúde 
humana e o ambiente.

(8) O objectivo do presente regulamento é 
garantir um elevado nível de protecção da 
saúde humana e animal e do ambiente. Deve 
prestar-se particular atenção à protecção de 
grupos populacionais vulneráveis, incluindo 
grávidas, lactentes e crianças, a terceira 
idade e as pessoas em convalescença. 
O princípio de precaução deve ser aplicado e 
garantir que a indústria demonstra que as 
substâncias e produtos produzidos ou 
colocados no mercado não afectam 
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negativamente a saúde humana e o 
ambiente.

Or. pl

Justificação

As pessoas em convalescença deverão ser incluídas nos grupos populacionais 
particularmente vulneráveis, porque precisam de estar num ambiente limpo e livre de 
produtos fitofarmacêuticos, a fim de poderem recobrar a saúde.

Alteração apresentada por Ioannis Gklavakis

Alteração 155
Considerando 8

(8) O objectivo do presente regulamento é 
garantir um elevado nível de protecção da 
saúde humana e animal e do ambiente. Deve 
prestar-se particular atenção à protecção de 
grupos populacionais vulneráveis, incluindo 
grávidas, lactentes e crianças. O princípio de 
precaução deve ser aplicado e garantir que a 
indústria demonstra que as substâncias e 
produtos produzidos ou colocados no 
mercado não afectam negativamente a saúde 
humana e o ambiente.

(8) O objectivo do presente regulamento é 
garantir um elevado nível de protecção da 
saúde humana e animal e do ambiente e 
assegurar simultaneamente a 
competitividade da agricultura europeia. 
Deve prestar-se particular atenção à 
protecção de grupos populacionais 
vulneráveis, incluindo grávidas, lactentes e 
crianças. O princípio de precaução deve ser 
aplicado e garantir que a indústria demonstra 
que as substâncias e produtos produzidos ou 
colocados no mercado não afectam 
negativamente a saúde humana e o 
ambiente.

Or. el

Justificação

As medidas e decisões que forem adoptadas não devem prejudicar a competitividade da 
agricultura europeia no mercado mundial.

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

Alteração 156
Considerando 8

(8) O objectivo do presente regulamento é (8) O objectivo do presente regulamento é 
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garantir um elevado nível de protecção da 
saúde humana e animal e do ambiente. Deve 
prestar-se particular atenção à protecção de 
grupos populacionais vulneráveis, incluindo 
grávidas, lactentes e crianças. O princípio de 
precaução deve ser aplicado e garantir que a 
indústria demonstra que as substâncias e 
produtos produzidos ou colocados no 
mercado não afectam negativamente a saúde 
humana e o ambiente.

garantir um elevado nível de protecção da 
saúde humana e animal e do ambiente. Deve 
prestar-se particular atenção à protecção de 
grupos populacionais vulneráveis, incluindo 
grávidas, lactentes e crianças. O princípio de 
precaução deve ser aplicado e garantir que a 
indústria demonstra que as substâncias e 
produtos produzidos ou colocados no 
mercado não afectam negativamente a saúde 
humana e o ambiente e não são suspeitos de 
tal.

Or. en

Justificação

Actualmente, para demonstrar que um pesticida não afecta a saúde humana e o ambiente, são 
necessárias provas muito consideráveis. Deveria, antes, ser necessário provar que um 
pesticida não afecta a saúde humana e o ambiente, nem é suspeito de efeitos dessa natureza.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 157
Considerando 9

(9) As substâncias só devem ser incluídas 
em produtos fitofarmacêuticos se tiver sido 
demonstrado que apresentam um benefício 
indiscutível para a produção vegetal eque 
não se prevê que tenham quaisquer efeitos 
nocivos na saúde humana ou animal, nem 
qualquer influência inaceitável no ambiente. 
Para obter o mesmo nível de protecção em 
todos os Estados-Membros, a decisão sobre 
a aceitabilidade ou não de tais substâncias 
deve ser assumida a nível comunitário.

(9) As substâncias só devem ser incluídas 
em produtos fitofarmacêuticos se tiver sido 
demonstrado que apresentam um benefício 
indiscutível para a produção vegetal e tiver 
sido verificada a inexistência de efeitos 
nocivos na saúde humana ou animal, nem 
qualquer influência inaceitável no ambiente. 
Para obter um nível de protecção 
igualmente elevado em todos os 
Estados-Membros, a decisão sobre a 
aceitabilidade ou não de tais substâncias 
deve ser assumida a nível comunitário.

Or. de

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

Alteração 158
Considerando 9 bis (novo)
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(9 bis) Tendo em vista a aplicação do 
princípio do poluidor-pagador, a Comissão 
deve analisar as formas apropriadas de 
envolver os fabricantes de produtos 
fitofarmacêuticos e/ou dos seus agentes 
activos no tratamento e reparação dos 
efeitos nocivos que a utilização destes 
produtos possa causar à saúde humana ou
ao ambiente.

Or. de

Justificação

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

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 159
Considerando 11 bis (novo)

(11 bis) Cumpre promover o 
desenvolvimento de métodos de ensaio in 
vitro (tubo de ensaio) que não envolvam 
animais, a fim de obter dados sobre a 
segurança que sejam mais relevantes para 
o ser humano do que os resultantes dos 
estudos com animais actualmente 
utilizados.

Or. en

Justificação

A grande maioria dos métodos de ensaio com animais jamais foi validade em função das
normas modernas, sendo que, em muitos casos, a sua relevância e fiabilidade são postas em 
causa. A promoção de métodos de ensaio que não envolvam animais é importante do ponto 
de vista da protecção da saúde humana, bem como para prevenir o sofrimento dos animais.
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Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos,  Dan Jørgensen, Chris 
Davies e Roberto Musacchio

Alteração 160
Considerando 13

(13) No interesse da segurança, o período de 
aprovação das substâncias activas deve ser 
limitado. O período de aprovação deve ser 
proporcional aos riscos possíveis inerentes à 
utilização das substâncias em apreço. A 
experiência adquirida com a utilização real 
dos produtos fitofarmacêuticos que contêm 
as substâncias em apreço e a evolução 
científica e tecnológica devem ser tidas em 
conta em qualquer decisão que diga respeito 
à renovação de uma aprovação. Após a 
primeira renovação, tais substâncias só 
devem ser novamente revistas se houver 
indicações de que já não preenchem as 
exigências constantes do presente 
regulamento.

(13) No interesse da segurança, o período de 
aprovação das substâncias activas deve ser 
limitado. O período de aprovação deve ser 
proporcional aos riscos possíveis inerentes à 
utilização das substâncias em apreço e ser 
limitado a um máximo de 15 anos para as 
substâncias de baixo risco, de 5 anos para 
as substâncias candidatas a substituição e 
de 10 anos para as demais substâncias. A 
experiência adquirida com a utilização real 
dos produtos fitofarmacêuticos que contêm 
as substâncias em apreço e a evolução 
científica e tecnológica devem ser tidas em 
conta em qualquer decisão que diga respeito 
à renovação de uma aprovação. 

Or. en

Justificação

Deveria regularmente proceder-se à revisão das substâncias, a fim de ter em conta 
conhecimentos científicos actualizados.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Alteração 161
Considerando 16

(16) Algumas substâncias pouco utilizadas 
como produto fitofarmacêutico podem ser 
interessantes em termos de protecção 
fitossanitária, mas o interesse económico de 
introduzir um pedido de aprovação pode ser 
limitado. Assim, devem prever-se 
disposições específicas para assegurar que 
tais substâncias, se apresentarem riscos 
aceitáveis, possam igualmente ser aprovadas 
para efeitos de protecção fitossanitária.

(16) Algumas substâncias pouco utilizadas 
como produto fitofarmacêutico podem ser 
interessantes em termos de protecção 
fitossanitária, mas o interesse económico de 
introduzir um pedido de aprovação pode ser 
limitado. Assim, devem prever-se 
disposições específicas para assegurar que 
tais substâncias, se apresentarem riscos 
aceitáveis para todos os intervenientes, 
possam igualmente ser aprovadas para 
efeitos de protecção fitossanitária.
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Or. en

Justificação

Considera-se dever ser a sociedade a indicar o que constitui um "risco aceitável"; assim, se a 
sociedade entende que um risco não é aceitável, cumpre redefinir o que é aceitável e avaliar 
os riscos em conformidade. Assim, o risco apenas pode ser considerado aceitável, quando o 
for por todos os intervenientes relevantes. Tal deve incluir representantes dos residentes e 
comunidades rurais, grupos de agricultores, grupos de ecologistas e de consumidores, bem 
como do grande público.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen e Caroline Lucas

Alteração 162
Considerando 16

(16) Algumas substâncias pouco utilizadas 
como produto fitofarmacêutico podem ser 
interessantes em termos de protecção 
fitossanitária, mas o interesse económico de 
introduzir um pedido de aprovação pode ser 
limitado. Assim, devem prever-se 
disposições específicas para assegurar que 
tais substâncias, se apresentarem riscos 
aceitáveis, possam igualmente ser aprovadas 
para efeitos de protecção fitossanitária.

(16) Algumas substâncias pouco utilizadas 
como produto fitofarmacêutico podem ser 
interessantes em termos de protecção 
fitossanitária, mas o interesse económico de 
introduzir um pedido de aprovação pode ser 
limitado. Assim, devem prever-se 
disposições específicas para assegurar que 
tais substâncias, se apresentarem riscos 
considerados aceitáveis por todos os 
intervenientes, possam igualmente ser 
aprovadas para efeitos de protecção 
fitossanitária.

Or. en

Justificação

Considera-se dever ser a sociedade a indicar o que constitui um "risco aceitável"; assim, se a 
sociedade entende que um risco não é aceitável, cumpre redefinir o que é aceitável e avaliar 
os riscos em conformidade. Assim, o risco apenas pode ser considerado aceitável, quando o 
for por todos os intervenientes relevantes. Tal deve incluir representantes dos residentes e 
comunidades rurais, grupos de agricultores (agricultura biológica e tradicional), grupos de 
ecologistas e de consumidores, bem como do grande público.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 163
Considerando 17

(17) Algumas substâncias activas só podem 
ser aceitáveis se forem adoptadas medidas 

(17) Algumas substâncias activas, que 
suscitam particular preocupação e estão 
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exaustivas para reduzir os riscos. Tais 
substâncias devem ser identificadas ao nível 
comunitário. Os Estados-Membros devem 
proceder regularmente a novos exames de 
forma a determinar se os produtos 
fitofarmacêuticos que contêm tais 
substâncias activas podem ser substituídos 
por outros que incluam substâncias activas 
que exijam a aplicação de menos medidas de 
redução dos riscos.

actualmente aprovadas, devem ser 
identificadas ao nível comunitário como 
candidatas a substituição. Os 
Estados-Membros devem proceder 
regularmente a novos exames de forma a 
determinar se os produtos fitofarmacêuticos 
que contêm tais substâncias activas podem 
ser substituídos por outros, que incluam 
substâncias activas que exijam a aplicação 
de menos ou de nenhumas medidas de 
redução dos riscos, ou por práticas 
agrícolas alternativas. Em caso de 
resultado positivo no exame, a substância 
activa deve ser substituída imediatamente.

Or. de

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Alteração 164
Considerando 17

(17) Algumas substâncias activas só podem 
ser aceitáveis se forem adoptadas medidas 
exaustivas para reduzir os riscos. Tais 
substâncias devem ser identificadas ao nível 
comunitário. Os Estados-Membros devem 
proceder regularmente a novos exames de 
forma a determinar se os produtos 
fitofarmacêuticos que contêm tais 
substâncias activas podem ser substituídos 
por outros que incluam substâncias activas 
que exijam a aplicação de menos medidas de 
redução dos riscos.

(17) Algumas substâncias activas só podem 
ser aceitáveis se forem adoptadas medidas 
exaustivas para reduzir os riscos. Tais 
substâncias devem ser identificadas ao nível 
comunitário e nacional. Os 
Estados-Membros devem proceder 
regularmente a novos exames de forma a 
determinar se os produtos fitofarmacêuticos 
que contêm tais substâncias activas podem 
ser substituídos por outros que incluam 
substâncias activas que exijam a aplicação 
de menos medidas de redução dos riscos ou 
por práticas agrícolas alternativas e 
métodos não químicos de protecção das 
culturas.

Or. en

Justificação

Os produtos candidatos a substituição devem ser examinadas uma vez e substituídas por 
alternativas mais seguras, a fim de evitar que os produtos que contenham substâncias 
candidatas a substituição se mantenham indefinidamente no mercado. Deveria haver a 
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possibilidade de substituir produtos por alternativas não químicas.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Chris Davies e Roberto Musacchio

Alteração 165
Considerando 17

(17) Algumas substâncias activas só podem 
ser aceitáveis se forem adoptadas medidas 
exaustivas para reduzir os riscos. Tais 
substâncias devem ser identificadas ao nível 
comunitário. Os Estados-Membros devem 
proceder regularmente a novos exames de 
forma a determinar se os produtos 
fitofarmacêuticos que contêm tais 
substâncias activas podem ser substituídos
por outros que incluam substâncias activas 
que exijam a aplicação de menos medidas de 
redução dos riscos.

(17) Algumas substâncias activas só podem 
ser aceitáveis se forem adoptadas medidas 
exaustivas para reduzir os riscos. Tais 
substâncias devem ser identificadas ao nível 
comunitário e nacional. Os 
Estados-Membros devem proceder a exames 
dos produtos fitofarmacêuticos que contêm 
tais substâncias activas com o objectivo de 
os substituir por outros que incluam 
substâncias activas que exijam a aplicação 
de um número substancialmente inferior de
medidas de redução dos riscos ou práticas 
agrícolas alternativas e métodos não 
químicos de protecção das culturas.

Or. en

Justificação

Os produtos candidatos a substituição devem ser examinadas uma vez e substituídas por 
alternativas mais seguras, a fim de evitar que os produtos que contenham substâncias 
candidatas a substituição se mantenham indefinidamente no mercado. Deveria haver a 
possibilidade de substituir produtos por alternativas não químicas.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 166
Considerando 17 bis (novo)

(17 bis) No seu parecer de 10 de Março de 
2006 sobre a adequação das actuais 
metodologias de avaliação dos riscos 
potenciais associados aos produtos 
fabricados e produtos adventícios das 
nanotecnologias, o Comité Científico dos 
Riscos para a Saúde Emergentes e 
Recentemente Identificados (CCRSERI)
assinalou importantes lacunas a nível dos 
conhecimentos necessários à avaliação dos
riscos, incluindo a caracterização das 
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nanopartículas, a detecção e medição das 
nanopartículas, a resposta-dose, o destino e 
a persistência das nanopartículas no ser 
humano e no ambiente, e todos os aspectos 
toxicológicos e ecotoxicológicos
relacionados com as nanopartículas. O 
comité concluiu que os actuais métodos de 
avaliação dos riscos requerem algumas 
modificações para tratar os riscos 
relacionados com a nanotecnologia, e, em 
particular, que os actuais métodos 
toxicológicos e ecotoxicológicos podem não 
ser suficientes para abordar todas as 
questões decorrentes das nanopartículas.
As disposições do presente regulamento 
deveriam garantir uma adequada avaliação 
da segurança das nanopartículas enquanto 
condição prévia à sua aprovação como 
substâncias activas.

Or. en

Justificação

Cumpre referir explicitamente as importantes lacunas constatadas pelo CCRSERI a nível dos 
conhecimentos necessários para efeitos de avaliação dos riscos das nanopartículas, bem 
como as suas conclusões quanto à necessidade de modificação dos métodos existentes. Tal 
tem consequências para a avaliação da segurança das nanopartículas e deveria conduzir a 
disposições específicas para as nanopartículas no contexto do presente regulamento.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 167
Considerando 17 ter (novo)

(17 bis) Se as medidas visadas no 
considerando 17bis (novo) originarem 
distorções da concorrência devido a 
discriminações entre países, cabe ao 
Estado-Membro em causa providenciar 
pela compensação respectiva.

Or. de
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Alteração apresentada por Dan Jørgensen

Alteração 168
Considerando 19

(19) Os produtos fitofarmacêuticos podem 
igualmente conter formulantes. É 
conveniente prever uma lista dos
formulantes que não devem ser incluídos nos 
produtos fitofarmacêuticos.

(19) Os produtos fitofarmacêuticos podem 
igualmente conter formulantes. É 
conveniente prever uma lista dos 
formulantes que não devem ser incluídos nos 
produtos fitofarmacêuticos, bem como as 
respectivas razões justificativas. Estas 
informações devem ser facultadas ao 
público. Devem ser igualmente facultadas 
ao público informações circunstanciadas 
sobre todos os formulantes que entram na 
composição dos produtos fitofarmacêuticos.

Or. en

Justificação

O público tem o direito de ser informado sobre os riscos e potenciais impactos adversos dos 
formulantes, uma vez que, mesmo que não entrem na composição dos produtos pesticidas, 
podem entrar na composição de produtos não pesticidas existentes no mercado. Assim sendo, 
a informação quanto aos formulantes que não devem entrar na composição dos produtos 
pesticidas e respectivas razões justificativas devem estar disponíveis publicamente. Todos os 
formulantes que entram na composição de produtos pesticidas devem estar também 
publicamente disponíveis e não estar sujeitos ao segredo comercial.

Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 169
Considerando 19

(19) Os produtos fitofarmacêuticos podem 
igualmente conter formulantes. É 
conveniente prever uma lista dos 
formulantes que não devem ser incluídos nos 
produtos fitofarmacêuticos.

(19) Os produtos fitofarmacêuticos podem 
igualmente conter formulantes. É 
conveniente prever uma lista dos 
formulantes que não devem ser incluídos nos 
produtos fitofarmacêuticos, bem como as 
respectivas razões justificativas. Estas 
informações devem ser facultadas ao 
público. Devem ser igualmente facultadas 
ao público informações circunstanciadas 
sobre todos os formulantes que entram na 
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composição dos produtos pesticidas.

Or. en

Justificação

O público tem o direito de ser informado sobre os riscos e potenciais impactos adversos dos 
formulantes; estes podem entrar na composição de produtos não pesticidas existentes no 
mercado. Assim sendo, a informação quanto aos formulantes que não devem entrar na 
composição dos produtos pesticidas e respectivas razões justificativas devem estar 
disponíveis publicamente. 

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Alteração 170
Considerando 19

(19) Os produtos fitofarmacêuticos podem 
igualmente conter formulantes. É 
conveniente prever uma lista dos 
formulantes que não devem ser incluídos nos 
produtos fitofarmacêuticos.

(19) Os produtos fitofarmacêuticos podem 
igualmente conter formulantes. É 
conveniente prever uma lista, disponível 
para os intervenientes, dos formulantes que 
não devem ser incluídos nos produtos 
fitofarmacêuticos, bem como as respectivas 
razões justificativas.

Or. en

Justificação

O público tem o direito de ser informado sobre os formulantes que não devem entrar na 
composição dos produtos pesticidas, devendo as respectivas razões justificativas ser 
facultadas ao público, como é o caso com as substâncias activas.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 171
Considerando 19

(19) Os produtos fitofarmacêuticos podem 
igualmente conter formulantes. É 
conveniente prever uma lista dos 
formulantes que não devem ser incluídos 
nos produtos fitofarmacêuticos.

(19) Os produtos fitofarmacêuticos podem 
igualmente conter formulantes. É 
conveniente adoptar e tornar publicamente 
acessível uma lista positiva dos formulantes 
que podem ser incluídos nos produtos 
fitofarmacêuticos.

Or. en
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Justificação

O público tem o direito de ser informado sobre os riscos e potenciais impactos adversos dos 
formulantes. Assim sendo, todos os formulantes incluídos nos produtos pesticidas devem estar 
publicamente disponíveis e não estar sujeitos ao segredo comercial.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 172
Considerando 19

(19) Os produtos fitofarmacêuticos podem 
igualmente conter formulantes. É 
conveniente prever uma lista dos
formulantes que não devem ser incluídos nos 
produtos fitofarmacêuticos.

(19) Os produtos fitofarmacêuticos podem 
igualmente conter formulantes. É 
conveniente prever uma lista dos 
formulantes que não devem ser incluídos nos 
produtos fitofarmacêuticos e as respectivas 
razões justificativas.

Or. en

Justificação

O público deve ter acesso às informações de base sobre as razões por que um formulante não 
deve ser incluído em produtos fitofarmacêuticos, tal como é actualmente o caso com as 
substâncias activas.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 173
Considerando 20

(20) Os produtos fitofarmacêuticos que 
contêm substâncias activas podem ser 
formulados de várias maneiras e utilizados 
numa grande variedade de culturas, no 
contexto de diferentes condições agrícolas, 
ecológicas e climáticas. As autorizações para 
tais produtos devem, pois, ser concedidas 
pelos Estados-Membros.

(20) Os produtos fitofarmacêuticos que 
contêm substâncias activas podem ser 
formulados de várias maneiras e utilizados 
numa grande variedade de culturas, no 
contexto de diferentes condições agrícolas, 
ecológicas e climáticas. As autorizações para 
tais produtos devem, pois, ser concedidas 
pelos Estados-Membros e vigorar em toda a 
UE.

Or. de

Justificação

O objectivo, a médio e a longo prazo, deve ser a criação de uma genuína autorização da UE, 
isto é, uma autorização que vigore num Estado-Membro será extensiva a todos os restantes 
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Estados-Membros. Só assim é possível criar um mercado interno operacional no tocante aos 
produtos fitofarmacêuticos.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen e Chris Davies

Alteração 174
Considerando 21

(21) As disposições que regulamentam as 
autorizações devem ser garantia de um nível 
elevado de protecção. Em particular, ao 
conceder autorizações de produtos 
fitofarmacêuticos, o objectivo de proteger a 
saúde humana ou animal e o ambiente deve 
predominar sobre o de melhorar a produção 
vegetal. Assim, deve poder ser demonstrado, 
antes de os produtos fitofarmacêuticos serem 
colocados no mercado, que constituem um 
verdadeiro benefício em termos de produção 
vegetal e não apresentam qualquer efeito 
nocivo para a saúde humana ou animal ou 
qualquer influência inaceitável para o 
ambiente.

(21) As disposições que regulamentam as 
autorizações devem ser garantia de um nível 
elevado de protecção. Em particular, ao 
conceder autorizações de produtos 
fitofarmacêuticos, o objectivo de proteger a 
saúde humana ou animal e o ambiente, bem 
como os recursos hídricos deve predominar 
sobre o de melhorar a produção vegetal. 
Assim, deve poder ser demonstrado, antes de 
os produtos fitofarmacêuticos serem 
colocados no mercado, que constituem um 
verdadeiro benefício em termos de produção 
vegetal e não apresentam qualquer efeito 
nocivo para a saúde humana ou animal ou 
qualquer influência inaceitável para o 
ambiente e os recursos hídricos.

Or. en

Justificação

Assegurar a protecção dos recursos hídricos.

Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 175
Considerando 21

(21) As disposições que regulamentam as 
autorizações devem ser garantia de um nível 
elevado de protecção. Em particular, ao 
conceder autorizações de produtos 
fitofarmacêuticos, o objectivo de proteger a 
saúde humana ou animal e o ambiente deve
predominar sobre o de melhorar a produção 
vegetal. Assim, deve poder ser demonstrado, 

(21) As disposições que regulamentam as 
autorizações devem ser garantia de um nível 
elevado de protecção. Em particular, ao 
conceder autorizações de produtos 
fitofarmacêuticos, o objectivo de proteger a 
saúde humana ou animal e o ambiente deve 
predominar sobre o de melhorar a produção 
vegetal. Assim, deve poder ser demonstrado, 
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antes de os produtos fitofarmacêuticos serem 
colocados no mercado, que constituem um 
verdadeiro benefício em termos de 
produção vegetal e não apresentam qualquer 
efeito nocivo para a saúde humana ou 
animal ou qualquer influência inaceitável 
para o ambiente.

antes de os produtos fitofarmacêuticos serem 
colocados no mercado, que não apresentam 
qualquer efeito nocivo para a saúde humana, 
incluindo a dos grupos vulneráveis, ou 
animal ou qualquer influência inaceitável 
para o ambiente.

Or. en

Justificação

A prioridade primeira do presente regulamento reside na protecção da saúde humana e 
animal, que deve, por conseguinte, prevalecer sobre quaisquer considerações de ordem 
financeira e económica ou de outra natureza.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 176
Considerando 24

(24) As autorizações concedidas por um 
Estado-Membro devem ser aceites por 
outros cujas condições ecológicas e 
climáticas sejam comparáveis, para evitar 
duplicação de trabalho, reduzir a carga 
administrativa para a indústria e os 
Estados-Membros e garantir uma maior 
harmonização da disponibilidade dos 
produtos fitofarmacêuticos. Assim, a União 
Europeia deve ser dividida em zonas de 
autorização com condições comparáveis 
para facilitar esse reconhecimento mútuo.

(24) As autorizações concedidas por um 
Estado-Membro devem ser aceites por 
outros cujas condições ecológicas e 
climáticas sejam comparáveis, para evitar 
duplicação de trabalho, reduzir a carga 
administrativa para a indústria e os 
Estados-Membros e garantir uma maior 
harmonização da disponibilidade dos 
produtos fitofarmacêuticos. Assim, a União 
Europeia deve ser dividida em zonas de 
autorização com condições comparáveis 
para alcançar um genuíno reconhecimento 
mútuo.

Or. de

Justificação

Para criar finalmente um mercado interno operacional no tocante aos produtos 
fitofarmacêuticos, é necessária uma autorização a nível comunitário. No âmbito do processo 
de autorização, importa ter igualmente em conta as exigências e as restrições de utilização
adicionais (p. ex. exigências relativas à distância, proibições temporárias de utilização, etc.). 



AM\672325PT.doc 17/64 PE 390.401v01-00

PT

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 177
Considerando 24

(24) As autorizações concedidas por um 
Estado-Membro devem ser aceites por 
outros cujas condições ecológicas e 
climáticas sejam comparáveis, para evitar 
duplicação de trabalho, reduzir a carga 
administrativa para a indústria e os 
Estados-Membros e garantir uma maior 
harmonização da disponibilidade dos 
produtos fitofarmacêuticos. Assim, a União 
Europeia deve ser dividida em zonas de 
autorização com condições comparáveis 
para facilitar esse reconhecimento mútuo.

(24) As autorizações concedidas por um 
Estado-Membro devem ser aceites por 
outros cujas condições geográficas sejam 
comparáveis, para evitar duplicação de 
trabalho, reduzir a carga administrativa para 
a indústria e os Estados-Membros e garantir 
uma maior harmonização da disponibilidade 
dos produtos fitofarmacêuticos. Assim, a 
União Europeia deve ser dividida em zonas 
de autorização com condições comparáveis 
para facilitar esse reconhecimento mútuo.

Or. pl

Justificação

Clarificação. As condições climáticas não estão numa posição de igualdade em relação às 
condições ecológicas, dado que estas são um instrumento para a criação daquelas.
São as condições existentes no ambiente geográfico, entendido como grupo de elementos 
inter-relacionados (litosfera, atmosfera, hidrosfera, pedosfera, antroposfera), que criam o 
ecossistema, no qual ocorrem as condições ecológicas específicas que determinam o 
desenvolvimento de um “habitat” para os organismos vivos.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 178
Considerando 24 bis (novo)

(24 bis) Considera-se a divisão dos 
Estados-Membros em zonas de autorização 
como um primeiro passo rumo à criação de 
um mercado interno único para os 
produtos fitofarmacêuticos, em que a 
autorização de um produto 
fitofarmacêutico é válida para a UE no seu 
conjunto. A Comissão elabora um relatório 
periódico sobre o grau de realização do 
mercado interno para os produtos 
fitofarmacêuticos. A Comissão apresenta 
propostas de medidas que permitam 
realizar o mercado interno o mais 
rapidamente possível.
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Or. de

Justificação

Para criar finalmente um mercado interno operacional no tocante aos produtos 
fitofarmacêuticos, é necessária uma autorização a nível comunitário. Um primeiro passo 
nesse sentido poderá ser a autorização de zonas, em que a autorização de um produto 
fitofarmacêutico num Estado-Membro seja extensiva a todos os Estados-Membros da mesma 
zona.

O objectivo é criar um mercado interno para os produtos fitofarmacêuticos, o que significa 
que a autorização de um produto fitofarmacêutico num Estado-Membro da UE será 
automaticamente extensiva a toda a UE.

Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 179
Considerando 26

(26) Em casos excepcionais, os 
Estados-Membros devem poder autorizar 
produtos fitofarmacêuticos que não 
cumpram as condições dispostas no 
presente regulamento, sempre que isso seja 
necessário para lutar contra perigos ou 
ameaças para as produções vegetais que 
não possam ser contrariados de outras 
maneiras. Essas autorizações devem ser 
objecto de revisão ao nível comunitário.

Suprimido

Or. en

Justificação

O presente considerando deve ser suprimido, dado ser muito difícil definir um perigo ou 
ameaça, e esta derrogação daria azo a todo o tipo de excepção, que cumpre evitar.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 180
Considerando 26

(26) Em casos excepcionais, os 
Estados-Membros devem poder autorizar 

Suprimido



AM\672325PT.doc 19/64 PE 390.401v01-00

PT

produtos fitofarmacêuticos que não 
cumpram as condições dispostas no 
presente regulamento, sempre que isso seja 
necessário para lutar contra perigos ou 
ameaças para as produções vegetais que 
não possam ser contrariados de outras 
maneiras. Essas autorizações devem ser 
objecto de revisão ao nível comunitário.

Or. en

Justificação

Não faz muito sentido que um regulamento preveja elevadas normas, se o mesmo prevê a 
possibilidade de desvio dessas normas, independentemente de se tratar de casos excepcionais 
ou não. Assim, o presente considerando deve ser suprimido.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 181
Considerando 26

(26) Em casos excepcionais, os 
Estados-Membros devem poder autorizar
produtos fitofarmacêuticos que não 
cumpram as condições dispostas no presente 
regulamento, sempre que isso seja 
necessário para lutar contra perigos ou 
ameaças para as produções vegetais que não 
possam ser contrariados de outras maneiras. 
Essas autorizações devem ser objecto de 
revisão ao nível comunitário.

(26) Em casos excepcionais, devem poder 
ser autorizados produtos fitofarmacêuticos 
que não cumpram as condições dispostas no 
presente regulamento, sempre que isso seja 
necessário para lutar contra perigos ou 
ameaças para as produções vegetais e os 
ecossistemas que não possam ser 
contrariados de outras maneiras. Essas 
autorizações temporárias devem ser objecto 
de revisão ao nível comunitário.

Or. de

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 182
Considerando 28

(28) Para assegurar um nível elevado de 
protecção da saúde humana e do ambiente, 
os produtos fitofarmacêuticos devem ser 
utilizados em conformidade com os 
princípios da gestão integrada das pragas. O 
Conselho incluirá no requisito legal de 

(28) Para assegurar um nível elevado de 
protecção da saúde humana e do ambiente, 
os produtos fitofarmacêuticos devem ser 
utilizados em conformidade com os 
princípios da gestão integrada das pragas. 
Convém, pois, fixar um período transitório 
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gestão referido no anexo III do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 os 
princípios de gestão integrada das pragas, 
incluindo boas práticas fitofarmacêuticas e 
ambientais. Convém, pois, fixar um período 
transitório para que os Estados-Membros 
organizem as estruturas necessárias para que 
os utilizadores possam aplicar os produtos 
fitofarmacêuticos segundo os princípios da 
gestão integrada das pragas.

para que os Estados-Membros organizem as 
estruturas necessárias para que os 
utilizadores possam aplicar os produtos 
fitofarmacêuticos segundo os princípios da 
gestão integrada das pragas.

Or. de

Justificação

Rejeita-se a introdução de novas obrigações no que respeita à condicionalidade.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Alteração 183
Considerando 28

(28) Para assegurar um nível elevado de 
protecção da saúde humana e do ambiente, 
os produtos fitofarmacêuticos devem ser 
utilizados em conformidade com os 
princípios da gestão integrada das pragas. O 
Conselho incluirá no requisito legal de 
gestão referido no anexo III do Regulamento 
(CE) n.º 1782/2003 os princípios de gestão 
integrada das pragas, incluindo boas práticas 
fitofarmacêuticas e ambientais. Convém, 
pois, fixar um período transitório para que os 
Estados-Membros organizem as estruturas 
necessárias para que os utilizadores possam 
aplicar os produtos fitofarmacêuticos 
segundo os princípios da gestão integrada 
das pragas.

(28) Para assegurar um nível elevado de 
protecção da saúde humana e do ambiente, 
os produtos fitofarmacêuticos devem ser 
utilizados em conformidade com os 
princípios da gestão integrada das pragas, 
conferindo, simultaneamente, prioridade a
alternativas não químicas e naturais, 
sempre que possível. O Conselho incluirá no 
requisito legal de gestão referido no 
anexo III do Regulamento (CE) 
n.º 1782/2003 os princípios de gestão 
integrada das pragas, incluindo boas práticas 
fitofarmacêuticas e métodos não químicos 
de protecção fitofarmacêutica e de gestão 
das pragas e das culturas. Convém, pois, 
fixar um período transitório para que os 
Estados-Membros organizem as estruturas 
necessárias para que os utilizadores possam 
aplicar os produtos fitofarmacêuticos 
segundo os princípios da gestão integrada 
das pragas e alternativas não químicas de 
protecção fitofarmacêutica e de gestão 
integrada das pragas e culturas.
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Or. en

Justificação

Cumpre conferir sempre prioridade aos métodos não químicos de gestão das pragas, 
enquanto única solução verdadeiramente preventiva e sustentável, mais consentânea com os 
objectivos em matéria de protecção sustentada das culturas do que complexos produtos 
químicos destinados a matar plantas, insectos e outras formas de vida, que não se pode 
classificar como sustentável. É necessário que os Estados-Membros promovam e encorajem a 
adopção generalizada de alternativas não químicas de protecção fitofarmacêutica e gestão 
das pragas e das culturas.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen e Chris Davies

Alteração 184
Considerando 28

(28) Para assegurar um nível elevado de 
protecção da saúde humana e do ambiente, 
os produtos fitofarmacêuticos devem ser 
utilizados em conformidade com os 
princípios da gestão integrada das pragas. O 
Conselho incluirá no requisito legal de 
gestão referido no anexo III do Regulamento 
(CE) n.º 1782/2003 os princípios de gestão 
integrada das pragas, incluindo boas 
práticas fitofarmacêuticas e ambientais. 
Convém, pois, fixar um período transitório 
para que os Estados-Membros organizem as 
estruturas necessárias para que os 
utilizadores possam aplicar os produtos 
fitofarmacêuticos segundo os princípios da 
gestão integrada das pragas.

(28) Para assegurar um nível elevado de 
protecção da saúde humana e do ambiente, 
os produtos fitofarmacêuticos devem ser
utilizados em conformidade com a 
respectiva autorização, tendo conferido 
prioridade a alternativas não químicas e 
naturais, sempre que possível. O Conselho 
incluirá no requisito legal de gestão referido 
no anexo III do Regulamento (CE) 
n.º 1782/2003 os princípios dos métodos não 
químicos de protecção fitofarmacêutica e 
de gestão das pragas e das culturas. 
Convém, pois, fixar um período transitório 
para que os Estados-Membros organizem as 
estruturas necessárias para que os 
utilizadores de produtos pesticidas apliquem
os princípios dos métodos não químicos de
protecção fitofarmacêutica e  gestão das 
pragas e das culturas.

Or. en

Justificação

Cumpre conferir sempre prioridade aos métodos não químicos de gestão das pragas, 
enquanto única solução verdadeiramente preventiva e sustentável, mais consentânea com os 
objectivos em matéria de protecção sustentada das culturas do que complexos produtos 
químicos destinados a matar plantas, insectos e outras formas de vida, que não se pode 
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classificar como sustentável. É necessário que os Estados-Membros promovam e encorajem a 
adopção generalizada de alternativas não químicas de protecção fitofarmacêutica e gestão 
das pragas e das culturas.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 185
Considerando 28

(28) Para assegurar um nível elevado de 
protecção da saúde humana e do ambiente, 
os produtos fitofarmacêuticos devem ser 
utilizados em conformidade com os 
princípios da gestão integrada das pragas. 
O Conselho incluirá no requisito legal de 
gestão referido no anexo III do Regulamento 
(CE) n.º 1782/2003 os princípios de gestão 
integrada das pragas, incluindo boas 
práticas fitofarmacêuticas e ambientais. 
Convém, pois, fixar um período transitório 
para que os Estados-Membros organizem as 
estruturas necessárias para que os 
utilizadores possam aplicar os produtos 
fitofarmacêuticos segundo os princípios da 
gestão integrada das pragas.

(28) Para assegurar um nível elevado de 
protecção da saúde humana e do ambiente, 
os produtos fitofarmacêuticos devem ser
utilizados em conformidade com a 
respectiva autorização e apenas como 
último recurso, tendo conferido prioridade 
a alternativas não químicas e naturais, 
sempre que possível. O Conselho incluirá no 
requisito legal de gestão referido no 
anexo III do Regulamento (CE) 
n.º 1782/2003 os princípios dos métodos não 
químicos de protecção fitofarmacêutica e 
de gestão das pragas e das culturas. 
Convém, pois, fixar um período transitório 
para que os Estados-Membros organizem as 
estruturas necessárias para que os 
utilizadores de produtos fitofarmacêuticos 
apliquem os princípios dos métodos não 
químicos de protecção fitofarmacêutica e 
de gestão das pragas e das culturas.

Or. en

Justificação

Cumpre conferir sempre prioridade aos métodos não químicos de gestão das pragas, uma vez 
que a única solução verdadeiramente preventiva e sustentável que é mais consentânea com os 
objectivos em matéria de protecção sustentada das culturas, e não a complexos produtos 
químicos destinados a matar plantas insectos e outras formas de vida, o que não pode ser 
classificado como sustentável. É necessário que os Estados-Membros promovam e encorajem 
a adopção generalizada de alternativas não químicas de protecção fitofarmacêutica e gestão 
das pragas e das culturas.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 186
Considerando 28
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(28) Para assegurar um nível elevado de 
protecção da saúde humana e do ambiente, 
os produtos fitofarmacêuticos devem ser 
utilizados em conformidade com os 
princípios da gestão integrada das pragas. O 
Conselho incluirá no requisito legal de 
gestão referido no anexo III do Regulamento 
(CE) n.º 1782/2003 os princípios de gestão 
integrada das pragas, incluindo boas práticas 
fitofarmacêuticas e ambientais. Convém, 
pois, fixar um período transitório para que os 
Estados-Membros organizem as estruturas 
necessárias para que os utilizadores possam 
aplicar os produtos fitofarmacêuticos 
segundo os princípios da gestão integrada 
das pragas.

(28) Para assegurar um nível elevado de 
protecção da saúde humana e do ambiente, 
os produtos fitofarmacêuticos devem ser 
utilizados, de acordo com a sua 
autorização, em conformidade com os 
princípios da gestão integrada das pragas, 
devendo ser dada prioridade às alternativas 
não químicas e naturais, sempre que 
possível. O Conselho incluirá no requisito 
legal de gestão referido no anexo III do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 os 
princípios de gestão integrada das pragas, 
incluindo boas práticas fitofarmacêuticas e 
ambientais. Convém, pois, fixar um período 
transitório para que os Estados-Membros 
organizem as estruturas necessárias para que 
os utilizadores possam aplicar os produtos 
fitofarmacêuticos segundo os princípios da 
gestão integrada das pragas.

Or. en

Justificação

Os pesticidas não devem ser utilizados de acordo com a sua nova autorização estrita. Deve 
ser dada prioridade às alternativas não químicas de gestão das pragas.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 187
Considerando 31

(31) Os estudos constituem um investimento 
importante que deve ser protegido para 
estimular a investigação. Por isso, os estudos 
apresentados a um Estado-Membro por um 
requerente devem ser protegidos contra a 
utilização por outro requerente. Esta 
protecção deve ser, contudo, limitada no 
tempo para permitir a concorrência. Deve 
ainda ser circunscrita a estudos que sejam 
verdadeiramente necessários para efeitos 
regulamentares e evitar a apresentação de 
pedidos desnecessários com o objectivo 
exclusivo de prolongar artificialmente o 

(31) Os estudos constituem um investimento 
importante que deve ser protegido para 
estimular a investigação. Por isso, os 
estudos, à excepção dos que não envolvem 
ensaios com animais vertebrados e dos 
estudos susceptíveis de prevenir ensaios 
com animais, apresentados a um 
Estado-Membro por um requerente devem 
ser protegidos contra a utilização por outro 
requerente. Esta protecção deve ser, 
contudo, limitada no tempo para permitir a 
concorrência. Deve ainda ser circunscrita a 
estudos que sejam verdadeiramente 
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período de protecção. necessários para efeitos regulamentares e 
evitar a apresentação de pedidos 
desnecessários com o objectivo exclusivo de 
prolongar artificialmente o período de 
protecção.

Or. de

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 188
Considerando 32

(32) Convém fixar regras para evitar a 
duplicação de testes e estudos. Em 
particular, a repetição de estudos em 
vertebrados deve ser proibida. Por isto, deve 
ser fixada a obrigação de permitir, em 
determinadas condições de razoabilidade, o 
acesso a estudos realizados em vertebrados.
Para permitir aos operadores saber que 
estudos foram empreendidos por outros, os 
Estados-Membros devem conservar uma 
lista desses estudos, mesmo que não se 
encontrem abrangidos pelo referido sistema 
de acesso obrigatório.

(32) Convém fixar regras para evitar a 
duplicação de testes e estudos. Em 
particular, a repetição de estudos em 
vertebrados deve ser proibida. Por isto, deve 
ser fixada a obrigação de permitir o acesso a 
estudos realizados em vertebrados e a outros 
estudos susceptíveis de prevenir ensaios
com animais. Para permitir aos operadores 
saber que estudos foram empreendidos por 
outros, os Estados-Membros transmitirão à 
Autoridade todos esses estudos, mesmo que 
não se encontrem abrangidos pelo referido 
sistema de acesso obrigatório. A Autoridade 
criará uma base de dados central para 
esses estudos.

Or. de

Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Chris Davies e Roberto Musacchio

Alteração 189
Considerando 34

(34) A Directiva 1999/45/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 31 de Maio de 
1999, relativa à aproximação das disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
respeitantes à classificação, embalagem e 

(34) A Directiva 1999/45/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 31 de Maio de 
1999, relativa à aproximação das disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
respeitantes à classificação, embalagem e 
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rotulagem das preparações perigosas aplica-
se também à classificação, embalagem e 
rotulagem dos pesticidas. Contudo, para 
melhorar ainda consideravelmente a 
protecção dos utilizadores de produtos 
fitofarmacêuticos, dos consumidores de 
vegetais e de produtos vegetais e do 
ambiente, convém fixar regras adequadas 
que tenham em conta as condições 
específicas de utilização dos produtos 
fitofarmacêuticos.

rotulagem das preparações perigosas aplica-
se também à classificação, embalagem e 
rotulagem dos pesticidas. Contudo, para 
melhorar ainda consideravelmente a 
protecção dos utilizadores de produtos 
fitofarmacêuticos, bem como dos moradores 
e outras pessoas presentes nas 
proximidades que podem ser expostas aos 
produtos fitofarmacêuticos em razão da 
pulverização de culturas, dos consumidores 
de vegetais e de produtos vegetais e do 
ambiente, convém fixar regras adequadas 
que tenham em conta as condições 
específicas de utilização dos produtos 
fitofarmacêuticos.

Or. en

Justificação

Todos os vários subgrupos populacionais em risco de exposição aos pesticidas devem ser 
protegidos. Esta protecção visa os utilizadores profissionais e não profissionais, os 
residentes, as outras pessoas presentes nas proximidades, os trabalhadores, os grupos de 
pessoas vulneráveis e os consumidores directa ou indirectamente expostos através do ar, dos 
alimentos para seres humanos ou animais, da água e do ambiente. Aquando das análises de 
exposição e de risco, os cálculos de exposição devem incluir todos os factores de exposição 
relevantes para cada grupo. 

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 190
Considerando 34

(34) A Directiva 1999/45/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 31 de Maio de 
1999, relativa à aproximação das disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
respeitantes à classificação, embalagem e 
rotulagem das preparações perigosas aplica-
se também à classificação, embalagem e 
rotulagem dos pesticidas. Contudo, para 
melhorar ainda consideravelmente a 
protecção dos utilizadores de produtos 
fitofarmacêuticos, dos consumidores de 
vegetais e de produtos vegetais e do 

(34) A Directiva 1999/45/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 31 de Maio de 
1999, relativa à aproximação das disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
respeitantes à classificação, embalagem e 
rotulagem das preparações perigosas aplica-
se também à classificação, embalagem e 
rotulagem dos pesticidas. Contudo, para 
melhorar ainda consideravelmente a 
protecção dos utilizadores de produtos 
fitofarmacêuticos, dos moradores e outras 
pessoas presentes nas proximidades que 
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ambiente, convém fixar regras adequadas
que tenham em conta as condições 
específicas de utilização dos produtos 
fitofarmacêuticos.

podem ser expostas aos pesticidas em razão 
da pulverização de culturas, dos 
consumidores de vegetais e de produtos 
vegetais e do ambiente, convém adoptar 
legislação específica com base numa 
proposta legislativa da Comissão que tenha
em conta as condições específicas de 
utilização dos produtos fitofarmacêuticos. 

Or. en

Justificação

Todos os vários subgrupos populacionais em risco de exposição aos pesticidas devem ser 
protegidos. Esta protecção visa os utilizadores profissionais e não profissionais, os 
residentes, as outras pessoas presentes nas proximidades, os trabalhadores, os grupos de 
pessoas vulneráveis e os consumidores directa ou indirectamente expostos através do ar, dos 
alimentos para seres humanos ou animais, da água e do ambiente. Aquando das análises de 
exposição e de risco, os cálculos de exposição devem incluir todos os factores de exposição 
relevantes para cada grupo.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Gyula Hegyi e Christa 
Klaß

Alteração 191
Considerando 35

(35) Para garantir que os utilizadores não 
são induzidos em erro, convém fixar regras 
sobre a publicidade dos produtos 
fitofarmacêuticos.

(35) Para garantir que os utilizadores ou o 
público não são induzidos em erro, convém 
fixar regras sobre a publicidade dos produtos 
fitofarmacêuticos.

Or. en

Justificação

Os pesticidas comportam riscos não só para os seus utilizadores mas também para o público 
e, por conseguinte, a publicidade não deve induzir o público em erro em relação aos 
pesticidas e os produtos pesticidas não devem induzir os utilizadores ou o público em erro. 

Alteração apresentada por Dan Jørgensen e Chris Davies

Alteração 192
Considerando 35
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(35) Para garantir que os utilizadores não 
são induzidos em erro, convém fixar regras 
sobre a publicidade dos produtos 
fitofarmacêuticos.

(35) Para garantir que o público enquanto 
utilizador de produtos fitofarmacêuticos 
não é induzido em erro, convém fixar regras 
sobre a publicidade destes produtos.

Or. en

Justificação

A publicidade aos pesticidas e os produtos pesticidas não devem induzir os utilizadores ou o 
público em erro. 

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 193
Considerando 36

(36) Convém fixar disposições sobre a 
obrigação de conservar registos e 
informação relativos à utilização de 
produtos fitofarmacêuticos por forma a 
aumentar o nível de protecção da saúde 
humana e animal e do ambiente, 
assegurando a rastreabilidade da exposição 
potencial, aumentar a eficiência do 
acompanhamento e controlo e reduzir os 
custos de monitorização da qualidade da 
água.

Suprimido

Or. de

Justificação

Estas disposições não se inserem dentro do âmbito de aplicação do presente regulamento. Os 
controlos e o estabelecimento de registos continuam a inserir-se na estratégia temática sobre 
a utilização sustentável dos pesticidas.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen e Chris Davies

Alteração 194
Considerando 36

(36) Convém fixar disposições sobre a 
obrigação de conservar registos e 
informação relativos à utilização de produtos 

(36) Convém fixar disposições sobre a 
obrigação de conservar registos e 
informação em matéria de superfícies e das 
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fitofarmacêuticos por forma a aumentar o 
nível de protecção da saúde humana e 
animal e do ambiente, assegurando a 
rastreabilidade da exposição potencial, 
aumentar a eficiência do acompanhamento e 
controlo e reduzir os custos de 
monitorização da qualidade da água.

culturas específicas relativos à utilização de 
produtos fitofarmacêuticos e tornar públicos 
estes dados, por forma a aumentar o nível de 
protecção da saúde humana e animal e do 
ambiente, assegurando a rastreabilidade da 
exposição potencial, aumentar a eficiência 
do acompanhamento e controlo e reduzir os 
custos de monitorização da qualidade da 
água. A informação recolhida deve 
igualmente ser utilizada para uma 
declaração relativa aos pesticidas, de modo 
a garantir a rastreabilidade das aplicações 
de pesticidas na cadeia alimentar e nos 
recursos hídricos. 

Or. en

Justificação

Esta alteração aumenta a transparência. A publicação dos dados sob a forma de uma 
declaração relativa aos pesticidas, que fornece informações sobre todos os pesticidas 
utilizados num dado produto, constituiria mais um incentivo para reduzir a utilização de 
pesticidas. Esta declaração é solicitada por várias grandes empresas de distribuição, a fim 
de responder à procura dos consumidores. A presente alteração limita-se a aditar a 
expressão “recursos hídricos” à alteração proposta pela relatora.

Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 195
Considerando 36

(36) Convém fixar disposições sobre a 
obrigação de conservar registos e 
informação relativos à utilização de produtos 
fitofarmacêuticos por forma a aumentar o 
nível de protecção da saúde humana e
animal e do ambiente, assegurando a 
rastreabilidade da exposição potencial, 
aumentar a eficiência do acompanhamento e 
controlo e reduzir os custos de 
monitorização da qualidade da água.

(36) Convém fixar disposições sobre a 
obrigação de conservar registos e 
informação relativos à utilização de produtos 
fitofarmacêuticos, que devem ser 
directamente acessíveis pelas partes 
interessadas, como os moradores e outras 
pessoas presentes nas proximidades, 
mediante pedido, por forma a aumentar o 
nível de protecção da saúde humana e 
animal e do ambiente, assegurando a 
rastreabilidade da exposição potencial, 
aumentar a eficiência do acompanhamento e 
controlo e reduzir os custos de 
monitorização da qualidade da água. Em 
razão da possibilidade de efeitos a longo 
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prazo crónicos na saúde, estes registos 
devem ser conservados, pelo menos, 
durante 30 anos.

Or. en

Justificação

Esta informação é vital para o correcto diagnóstico e tratamento de qualquer pessoa que 
sofra efeitos nocivos na saúde e por isso a informação sobre os produtos químicos a que o 
público está exposto deve ser acessível pelo público, os seus médicos ou outros conselheiros 
médicos.  Em razão de eventuais efeitos a longo prazo crónicos na saúde, estes registos
devem ser conservados, pelo menos, durante 30 anos.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Alteração 196
Considerando 36

(36) Convém fixar disposições sobre a 
obrigação de conservar registos e 
informação relativos à utilização de produtos 
fitofarmacêuticos por forma a aumentar o 
nível de protecção da saúde humana e 
animal e do ambiente, assegurando a 
rastreabilidade da exposição potencial, 
aumentar a eficiência do acompanhamento e 
controlo e reduzir os custos de 
monitorização da qualidade da água.

(36) Convém fixar disposições sobre a 
obrigação de conservar registos e 
informação relativos à utilização de produtos 
fitofarmacêuticos por forma a aumentar o 
nível de protecção da saúde humana e 
animal e do ambiente, assegurando a 
rastreabilidade da exposição potencial, 
aumentar a eficiência do acompanhamento e 
controlo e reduzir os custos de 
monitorização da qualidade da água. Em 
razão da possibilidade de efeitos a longo 
prazo crónicos na saúde, estes registos 
devem ser conservados, pelo menos, 
durante 20 anos.

Or. en

Justificação

Em razão de eventuais efeitos a longo prazo crónicos na saúde, estes registos de informação 
devem ser conservados, pelo menos, durante 20 anos.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 197
Considerando 37
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(37) As disposições relativas a medidas de 
controlo e inspecção da comercialização e 
utilização de produtos fitofarmacêuticos 
devem garantir uma implementação 
correcta, segura e harmonizada dos
requisitos constantes do presente 
regulamento para alcançar um elevado nível 
de protecção da saúde humana e animal e do 
ambiente.

(37) Os Estados-Membros devem proceder 
a controlos e inspecções da comercialização 
e utilização de produtos fitofarmacêuticos de 
modo a garantir a conformidade com os 
requisitos constantes do presente 
regulamento para alcançar um elevado nível 
de protecção da saúde humana e animal e do 
ambiente.

Or. en

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 198
Considerando 38

(38) O Regulamento (CE) n.º 882/2004 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de 
Abril de 2004, relativo aos controlos oficiais 
realizados para assegurar a verificação do 
cumprimento da legislação relativa aos 
alimentos para animais e aos géneros 
alimentícios e das normas relativas à saúde e 
ao bem-estar dos animais prevê medidas de 
controlo para a utilização de produtos 
fitofarmacêuticos em todas as fases da 
produção de alimentos, incluindo 
conservando registos sobre essa utilização. 
Convém aplicar regras semelhantes à 
armazenagem e utilização de produtos 
fitofarmacêuticos não abrangidos pelo 
Regulamento (CE) n.º 882/2004.

(38) O Regulamento (CE) n.º 882/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de 
Abril de 2004, relativo aos controlos oficiais 
realizados para assegurar a verificação do 
cumprimento da legislação relativa aos 
alimentos para animais e aos géneros 
alimentícios e das normas relativas à saúde e 
ao bem-estar dos animais prevê medidas de 
controlo para a utilização de produtos 
fitofarmacêuticos em todas as fases da 
produção de alimentos, desde que os 
produtos fitofarmacêuticos sejam 
directamente utilizados na produção de 
alimentos, incluindo conservando registos 
sobre essa utilização. 

Or. de

Justificação

O Regulamento (CE) n° 882/2004 não diz respeito aos produtos fitofarmacêuticos.
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Alteração apresentada por Dan Jørgensen e Chris Davies

Alteração 199
Considerando 39

(39) Convém garantir a estreita 
coordenação com outra legislação 
comunitária, em particular com o 
Regulamento (CE) n.º 396/2005 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 
Fevereiro de 2005, relativo aos limites 
máximos de resíduos de pesticidas no 
interior e à superfície dos géneros 
alimentícios e dos alimentos para animais, 
de origem vegetal ou animal, e que altera a 
Directiva 91/414/CEE do Conselho, e a 
legislação comunitária sobre protecção dos 
trabalhadores e todos os envolvidos em 
actividades de libertação confinada e 
libertação deliberada de organismos 
geneticamente modificados.

(39) As medidas previstas no presente 
regulamento são aplicáveis sem prejuízo da
legislação comunitária existente, em 
particular a Directiva [...] do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de …, que 
estabelece um enquadramento para as 
acções comunitárias destinadas a alcançar 
a utilização sustentável dos pesticidas1, a 
Directiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de 
acção comunitária no domínio da política 
da água2, o Regulamento (CE) n.º 396/2005 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
23 de Fevereiro de 2005, relativo aos limites 
máximos de resíduos de pesticidas no 
interior e à superfície dos géneros 
alimentícios e dos alimentos para animais, 
de origem vegetal ou animal, e que altera a 
Directiva 91/414/CEE do Conselho, e a 
legislação comunitária sobre protecção dos 
trabalhadores e todos os envolvidos em 
actividades de libertação confinada e 
libertação deliberada de organismos 
geneticamente modificados.
1 JO L ...
2 JO L 327 de 22.12.2000, p. 1. Directiva alterada 
pela Decisão n.º 2455/2001/CE (JO L 331 de 
15.12.2001, p. 1).

Or. en

Justificação

Garante a coerência entre toda a legislação inter-relacionada. 

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 200
Considerando 44
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(44) Os Estados-Membros devem designar 
as autoridades nacionais necessárias.

(44) Os Estados-Membros devem designar 
as autoridades nacionais necessárias ao 
objectivo da aplicação da presente 
Directiva.

Or. pl

Justificação

A formulação original não indica o motivo por que tais autoridades precisam de ser 
designadas pelos Estados-Membros. O artigo 72º da Directiva enuncia os deveres das 
autoridades em causa, que incluem a recolha de informação, o acompanhamento da 
aplicação da Directiva, a prestação de informações e a coordenação legislativa.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Alteração 201
Artigo 1

Objecto Objecto e objectivo
O presente regulamento fixa as regras 
aplicáveis à autorização dos produtos 
fitofarmacêuticos sob forma comercial, à sua 
colocação no mercado, utilização e controlo 
na Comunidade.

1. O presente regulamento fixa as regras 
aplicáveis à autorização dos produtos 
fitofarmacêuticos sob forma comercial, à sua 
colocação no mercado, utilização e controlo 
na Comunidade.

O presente regulamento fixa as regras 
aplicáveis à aprovação de substâncias 
activas, agentes de protecção e agente 
sinérgicos, que os produtos 
fitofarmacêuticos contêm ou em que 
consistem, e as regras aplicáveis a 
adjuvantes e formulantes.

2. O presente regulamento fixa as regras 
aplicáveis à aprovação de substâncias 
activas, agentes de protecção e agente 
sinérgicos, que os produtos 
fitofarmacêuticos contêm ou em que 
consistem, e as regras aplicáveis a 
adjuvantes e formulantes.

3. O objectivo do presente regulamento é 
garantir um elevado nível de protecção da 
saúde humana e animal e do ambiente.
4. O presente regulamento baseia-se no 
princípio de precaução, a fim de garantir 
que as substâncias ou os produtos 
colocados no mercado não afectem 
negativamente a saúde humana ou o 
ambiente.
5. O objectivo do presente regulamento 
consiste ainda em harmonizar as regras 
relativas à colocação no mercado de 
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produtos fitofarmacêuticos, a fim de 
harmonizar os produtos fitofarmacêuticos 
que os agricultores dos diferentes 
Estados-Membros têm à disposição.

Or. en

Justificação

O objecto, o objectivo e os princípios de base do presente regulamento devem ser 
estabelecidos no artigo 1º e não apenas nos seus considerandos.

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde e Johannes Blokland

Alteração 202
Artigo 1

O presente regulamento fixa as regras 
aplicáveis à autorização dos produtos 
fitofarmacêuticos sob forma comercial, à 
sua colocação no mercado, utilização e 
controlo na Comunidade.

1. O presente regulamento fixa as regras 
aplicáveis à autorização dos produtos 
fitofarmacêuticos sob forma comercial, à 
sua colocação no mercado, utilização e 
controlo na Comunidade.

O presente regulamento fixa as regras 
aplicáveis à aprovação de substâncias 
activas, agentes de protecção e agente 
sinérgicos, que os produtos 
fitofarmacêuticos contêm ou em que 
consistem, e as regras aplicáveis a 
adjuvantes e formulantes.

2. O presente regulamento fixa as regras 
aplicáveis à aprovação de substâncias 
activas, agentes de protecção e agente 
sinérgicos, que os produtos 
fitofarmacêuticos contêm ou em que 
consistem, e as regras aplicáveis a 
adjuvantes e formulantes.

3. Não se pode impedir que os 
Estados-Membros apliquem o princípio 
da precaução quando decidem limitar ou 
proibir a utilização de pesticidas. 
4. Os Estados-Membros podem fixar as 
zonas sem pesticidas que considerem 
necessárias para proteger os recursos de 
água potável. Estas zonas podem cobrir a 
totalidade do território do 
Estado-Membro.
5. Os Estados-Membros podem proibir a 
utilização e a colocação no mercado de 
pesticidas autorizados na União Europeia, 
se estes forem detectados em quantidades 
mensuráveis fora da zona das raízes.
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Or. da

Justificação

O nº 3 destina-se a tornar o regulamento num conjunto de regras mínimas que permitirá a 
cada país avançar na supressão de pesticidas.

Os nºs 4 e 5 são importantes para garantir que os resultados obtidos na directiva relativa às 
águas subterrâneas sejam aproveitados neste regulamento para assegurar a protecção da 
água potável.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Alteração 203
Artigo 2, nº 2

2. O presente regulamento aplica-se a 
substâncias, incluindo microrganismos e 
vírus que exercem uma acção geral ou 
específica sobre os organismos prejudiciais 
ou sobre os vegetais, partes de vegetais ou
produtos vegetais, em seguida «substâncias 
activas».

2. O presente regulamento aplica-se a 
substâncias, incluindo microrganismos e 
vírus que exercem uma acção geral ou 
específica sobre os organismos prejudiciais 
ou sobre os vegetais, partes de vegetais ou
produtos vegetais, em seguida «substâncias 
activas». A sua aplicação aos 
microrganismos, vírus, feromonas e 
produtos biológicos cessará aquando da 
adopção de um regulamento específico 
relativo aos produtos de controlo biológico.

Or. en

Justificação

É de sublinhar que as disposições previstas no presente regulamento se destinam a reduzir os 
efeitos nocivos dos produtos fitofarmacêuticos sintéticos e não são necessariamente 
adequadas à avaliação dos riscos e do impacto potencial das substâncias de controlo 
biológico. A fim de ter em conta as propriedades específicas destes produtos, deve ser 
previsto um regulamento relativo aos produtos de controlo biológico.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 204
Artigo 2, nº 2

2. O presente regulamento aplica-se a 2. O presente regulamento aplica-se a 
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substâncias, incluindo microrganismos e
vírus que exercem uma acção geral ou 
específica sobre os organismos prejudiciais 
ou sobre os vegetais, partes de vegetais ou 
produtos vegetais, em seguida «substâncias 
activas».

substâncias, incluindo microrganismos, vírus 
e micro-organismos geneticamente 
modificados (MGM), que exercem uma 
acção geral ou específica sobre os 
organismos prejudiciais ou sobre os 
vegetais, partes de vegetais ou produtos 
vegetais, em seguida «substâncias activas».

Or. pl

Justificação

Embora a investigação relacionada com micro-organismos geneticamente modificados 
(MGM) esteja excluída do nº 3 do artigo 51º da Directiva, isto não significa que as 
substâncias geneticamente modificadas não sejam utilizadas no futuro.

A Comissão poderá futuramente decidir autorizar a investigação de organismos 
geneticamente modificados, ao abrigo da Directiva 2001/18/CE.

O artigo 47º da Directiva trata da comercialização de produtos fitofarmacêuticos que contêm 
um micro-organismo geneticamente modificado.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 205
Artigo 3, alínea 2

(2) «Substâncias», (2) «Substâncias»,

os elementos químicos e seus compostos tal 
como se apresentam no estado natural ou tal 
como são fabricados, incluindo qualquer 
impureza inevitavelmente resultante do 
processo de fabrico.

os elementos químicos e seus compostos tal 
como se apresentam no estado natural ou tal 
como são fabricados, incluindo qualquer 
impureza inevitavelmente resultante do 
processo de fabrico utilizado.

Or. pl

Justificação

Clarificação.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 206
Artigo 3, nº 2 bis (novo)

(2 bis) "substâncias activas",
as substâncias, incluindo todos os seus 
metabolitos presentes na fase de utilização, 



PE 390.401v01-00 36/64 AM\672325PT.doc

PT

microrganismos e vírus que
exerçam uma acção geral ou específica 
sobre os organismos-alvo ou sobre os 
vegetais, partes de vegetais ou produtos
vegetais;  

Or. de

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 207
Artigo 3, alínea 3

(3) «Preparações», (3) «Preparações»,
as misturas compostas por duas ou mais 
substâncias destinadas a serem utilizadas 
como produto fitofarmacêutico ou como 
adjuvante.

as misturas ou soluções compostas por duas 
ou mais substâncias, uma das quais é uma 
substância activa, destinadas a serem 
utilizadas como produto fitofarmacêutico ou 
como adjuvante.

Or. pl

Justificação

A definição do termo “preparações” deverá abranger, não apenas as misturas (substâncias 
compósitas que podem ser facilmente analisadas nos seus elementos constituintes por meios
físicos simples, através da utilização de papel de filtro, de separação mecânica, ou de 
centrifugação), mas também as soluções, que são substâncias homogéneas com propriedades 
diferentes.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 208
Artigo 3, ponto 4

(4) «Substâncias potencialmente perigosas», (4) «Substâncias potencialmente perigosas»,

quaisquer substâncias com capacidade 
inerente para causar um efeito prejudicial 
nos seres humanos, nos animais ou no 
ambiente e que estão presentes ou são 
produzidas num produto fitofarmacêutico 
em concentração suficiente para apresentar 
riscos de criar esse efeito.

quaisquer substâncias com capacidade 
inerente para causar um efeito prejudicial 
nos seres humanos, nos animais ou no 
ambiente.

Tais substâncias incluem, entre outras, as Tais substâncias incluem, entre outras, as 
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classificadas como perigosas, na acepção da 
Directiva 67/548/CEE, e presentes no 
produto fitofarmacêutico numa tal 
concentração que este deve ser considerado 
perigoso, na acepção do artigo 3.º da 
Directiva 1999/45/CE.

classificadas como perigosas, na acepção da 
Directiva 67/548/CEE, e consideradas 
perigosas, na acepção do artigo 3.º da 
Directiva 1999/45/CE.

Qualquer substância que tem ou que tenha 
potencialmente efeitos cancerígenos, 
mutagénicos, de desregulação endócrina, 
neurotóxicos, imunotóxicos, reprotóxicos, 
genotóxicos ou de sensibilização cutânea 
deve ser considerada uma substância 
potencialmente perigosa; 

Or. en

Justificação

Qualquer substância com o potencial de causar qualquer efeito prejudicial na saúde humana 
ou dos animais ou no ambiente deve ser considerada uma substância potencialmente 
perigosa. É o caso de qualquer substância com efeitos cancerígenos, mutagénicos, de 
desregulação endócrina, neurotóxicos, imunotóxicos, reprotóxicos, genotóxicos ou de 
sensibilização cutânea. 

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 209
Artigo 3, ponto 4 bis (novo)

(4 bis) «Artigo»,
um objecto ao qual, durante a produção, é 
dada uma forma, superfície ou desenho 
específico que é mais determinante para a 
sua utilização final do que a sua 
composição química; 

Or. en

Justificação

O presente regulamento não deve apenas ter por objecto as substâncias activas e os produtos 
fitofarmacêuticos em si mas prever igualmente disposições relativas aos “artigos” que 
podem conter estas substâncias (por exemplo, têxteis) A definição proposta é idêntica à 
adoptada no REACH.
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Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 210
Artigo 3, ponto 4 bis (novo)

(4 bis) «Publicidade»,
um meio de promover a venda ou utilização 
de produtos fitofarmacêuticos junto de 
qualquer entidade que não o titular da 
autorização, a pessoa que coloca o produto 
fitofarmacêutico no mercado e os seus 
agentes, através de material impresso ou 
em suporte electrónico; 

Or. en

Justificação

Necessária para efeitos de aplicação.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 211
Artigo 3, alínea 5

(5) «Vegetais», (5) «Vegetais»,

os vegetais vivos e as partes vivas de 
vegetais, incluindo as frutas frescas, os 
produtos hortícolas e as sementes.

os vegetais vivos e as partes vivas de 
vegetais, em conjunto com as sementes
para sementeira, nomeadamente: as frutas 
frescas, os produtos hortícolas, as flores, as 
folhas, os rebentos, o pólen vivo, as 
plântulas, os bolbos e as raízes.

Or. pl

Justificação

Clarificação.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 212
Artigo 3, ponto 5

(5) «Vegetais», (5) «Vegetais»,
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os vegetais vivos e as partes vivas de 
vegetais, incluindo as frutas frescas, os 
produtos hortícolas e as sementes.

os vegetais vivos e as partes vivas de 
vegetais, incluindo as frutas frescas, os 
produtos hortícolas, as raízes e as sementes.

Or. en

Justificação

Esta definição deve deixar claro que a raiz faz parte do vegetal.

Alteração apresentada por Glenis Willmott, Dan Jørgensen, Chris Davies e Roberto 
Musacchio

Alteração 213
Artigo 3, ponto 7 bis (novo)

(7 bis) «Baixo risco»,
de natureza à qual é inerente considerar 
que é improvável que seja causado um 
efeito prejudicial nos seres humanos, nos 
animais ou no ambiente.

Or. en

Justificação

A clareza das disposições relativas às substâncias activas e produtos fitofarmacêuticos de 
baixo risco exige esta definição.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Alteração 214
Artigo 3, ponto 9

(9) «Colocação no mercado», (9) «Colocação no mercado»,
a propriedade de produtos fitofarmacêuticos 
para efeitos de venda na Comunidade, 
incluindo a oferta para fins de venda ou 
qualquer outra forma de transferência, isenta 
de encargos ou não, bem como a venda, a 
distribuição e outras formas de transferência 
propriamente ditas; a introdução em livre 
prática de um produto fitofarmacêutico no 
território da Comunidade é considerada 

a propriedade de produtos fitofarmacêuticos 
para efeitos de venda na Comunidade, 
incluindo a oferta para fins de venda ou 
qualquer outra forma de transferência, isenta 
de encargos ou não, bem como a venda, a 
distribuição e outras formas de transferência 
propriamente ditas; a importação de um 
produto fitofarmacêutico no território da 
Comunidade é considerada como uma 
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como uma colocação no mercado na acepção 
do presente regulamento.

colocação no mercado na acepção do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

Clarificação: a segunda parte da presente disposição refere-se especificamente às 
importações e não à introdução em livre prática em geral.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Alteração 215
Artigo 3, ponto 9 bis (novo)

(9 bis) «Comércio paralelo»,
a importação de um produto 
fitofarmacêutico de um Estado-Membro 
onde esse produto foi autorizado nas 
condições da Directiva 91/414/CEE ou do 
presente regulamento, com vista à sua 
colocação no mercado do Estado-Membro 
importador onde este produto 
fitofarmacêutico ou um produto de 
referência idêntico foi autorizado nas 
condições da Directiva 91/414/CEE ou do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

Há que estabelecer uma definição inequívoca e definir um conjunto mínimo de princípios 
harmonizados comunitários que regulem a colocação no mercado de produtos 
fitofarmacêuticos através do comércio paralelo.

Alteração apresentada por Glenis Willmott

Alteração 216
Artigo 3, ponto 9 bis (novo)

(9 bis) «Publicidade»,
um meio de promover a venda ou utilização 
de produtos fitofarmacêuticos (junto de 
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qualquer entidade que não o titular da 
autorização, a pessoa que coloca o produto 
fitofarmacêutico no mercado e os seus 
agentes), através de material impresso ou 
em suporte electrónico;

Or. en

Justificação

Esta definição é necessária para efeitos de aplicação.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Alteração 217
Artigo 3, ponto 9 ter (novo)

(9 ter) "Idêntico",
os produtos fitofarmacêuticos são 
considerados idênticos se:
• tiverem uma origem comum,
• tiverem sido fabricados pela mesma 
empresa, por uma empresa associada ou 
sob licença ("identidade do produtor"), e
• tiverem sido, no mínimo, fabricados 
segundo a mesma fórmula, com a mesma 
substância activa, e se os seus efeitos forem 
idênticos, tendo em conta, nomeadamente, 
as diferenças susceptíveis de ocorrer em 
matéria de condições agrícolas, saúde 
humana, fitossanitárias e ambientais e, em 
particular, as condições climáticas.

Or. en

Justificação

Esta alteração está relacionada com os princípios do comércio paralelo: o procedimento 
simplificado de colocação no mercado de produtos fitofarmacêuticos através de comércio 
paralelo só deve ser aplicável aos casos em que o produto importado seja idêntico ao 
produto autorizado, pelo que importa definir o termo "idêntico".
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Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 218
Artigo 3, nº 10

(10) «Autorização de um produto 
fitofarmacêutico»,

(10) «Autorização de um produto 
fitofarmacêutico»,

acto administrativo graças ao qual a 
Autoridade competente de um 
Estado-Membro autoriza a colocação no 
mercado de um produto fitofarmacêutico no 
seu território

acto administrativo graças ao qual a 
Autoridade competente de um 
Estado-Membro autoriza a colocação no 
mercado de um produto fitofarmacêutico na 
zona.

Or. de

Justificação

Para criar finalmente um mercado interno operacional no domínio dos produtos 
fitofarmacêuticos, é necessária uma autorização a nível comunitário.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 219
Artigo 3, nº 11 bis (novo)

(11 bis) "Importador",
a pessoa que importa produtos 
fitofarmacêuticos para fins comerciais.

Or. de

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 220
Artigo 3, alínea 13

(13) «Ambiente», (13) «Ambiente»,
águas (incluindo águas de superfície e 
subterrâneas, transitórias e costeiras), solos, 
ar, terrenos, espécies selvagens de fauna e 
flora, quaisquer relações entre estes e 

Características geológicas e topográficas, 
águas (incluindo águas de superfície e 
subterrâneas, transitórias e costeiras), solos, 
ar, terrenos, espécies selvagens de fauna e 
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quaisquer relações com outros organismos 
vivos.

flora, quaisquer relações entre estes e 
quaisquer relações com outros organismos 
vivos.

Or. pl

Justificação

Alteração conceptual. O ambiente não inclui apenas as águas, o ar e os solos, mas também 
as formações de rocha (geologia) e a configuração do terreno (topografia). A profundidade à 
qual as substâncias abrangidas pela presente Directiva penetram na terra depende do tipo de 
substrato rochoso em causa e das respectivas propriedades (por exemplo, a permeabilidade). 
Os produtos fitofarmacêuticos penetrarão de forma mais rápida e profunda na areia e nas 
rochas altamente permeáveis e de forma menos profunda e rápida nas rochas impermeáveis 
(granito, basalto, etc.). A topografia tem também influência na migração dos produtos 
fitofarmacêuticos dissolvidos, que não decorre de forma idêntica em zonas planas (como é o 
caso, por exemplo, dos deltas dos rios) e em zonas orograficamente acidentadas, onde o 
escoamento das águas se processa sem problemas.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 221
Artigo 3, nº 13 bis (novo)

(13 bis) "Saúde",
um completo bem-estar físico e mental, e
não só a ausência de doença ou 
enfermidade;

Or. de

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 222
Artigo 3, alínea 14

(14) «Gestão integrada das pragas», Suprimido
ponderação cuidadosa de todas as técnicas 
de controlo das pragas existentes, com a 
respectiva integração das medidas 
adequadas, com o objectivo de contrariar o 
desenvolvimento das populações de pragas 
e manter os produtos fitofarmacêuticos e 
outras formas de intervenção em níveis 
economicamente justificados e para reduzir 
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ou minimizar os riscos para a saúde 
humana e o ambiente. A gestão integrada 
das pragas destaca o crescimento de 
culturas saudáveis com o mínimo efeito 
nocivos possível para os agro-ecossistemas 
e encoraja os mecanismos naturais de 
controlo das pragas.

Or. pl

Justificação

A gestão integrada das pragas aplica-se desta forma nos EUA, mas não foi objecto de um 
processo de padronização e não se reveste de carácter obrigatório noutras partes do mundo.

A definição de “gestão integrada das pragas” baseia-se nas normas de qualidade das séries 
ISO 9000 e ISO 14000 aplicáveis à gestão do ambiente. A definição proposta não contempla, 
porém, pormenores essenciais do processo de normalização, como o objectivo, os métodos e 
os procedimentos, que são minuciosamente descritas nas normas ISO. Até à publicação de 
um documento normativo relevante que contenha toda a informação mencionada, não faz 
qualquer sentido incluir a definição proposta.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 223
Artigo 3, nº 14

(14) «Gestão integrada das pragas», (14) «Gestão integrada das pragas»,
ponderação cuidadosa de todas as técnicas 
de controlo das pragas existentes, com a 
respectiva integração das medidas 
adequadas, com o objectivo de contrariar o 
desenvolvimento das populações de pragas e 
manter os produtos fitofarmacêuticos e 
outras formas de intervenção em níveis 
economicamente justificados e para reduzir 
ou minimizar os riscos para a saúde humana 
e o ambiente. A gestão integrada das pragas 
destaca o crescimento de culturas saudáveis 
com o mínimo efeito nocivos possível para 
os agro-ecossistemas e encoraja os 
mecanismos naturais de controlo das 
pragas.

ponderação cuidadosa de todas as técnicas 
de controlo das pragas existentes, com a 
respectiva integração das medidas 
adequadas, com o objectivo de contrariar o 
desenvolvimento das populações de pragas e 
manter os produtos fitofarmacêuticos e 
outras formas de intervenção em níveis 
económica e ecologicamente justificados e 
para reduzir ou minimizar os riscos para a 
saúde humana e o ambiente. A gestão 
integrada das pragas destaca o crescimento 
de culturas saudáveis com o mínimo efeito 
nocivos possível para os agro-ecossistemas,
tendo em devida conta medidas preventivas 
de cultivo, a utilização de variedades mais 
bem adaptadas e de métodos não químicos 
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de protecção vegetal e de gestão das 
culturas.

Or. de

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 224
Artigo 3, ponto 14

(14) «Gestão integrada das pragas», (14) «Gestão integrada das pragas»,
ponderação cuidadosa de todas as técnicas 
de controlo das pragas existentes, com a 
respectiva integração das medidas 
adequadas, com o objectivo de contrariar o 
desenvolvimento das populações de pragas e 
manter os produtos fitofarmacêuticos e 
outras formas de intervenção em níveis 
economicamente justificados e para reduzir 
ou minimizar os riscos para a saúde humana 
e o ambiente. A gestão integrada das pragas 
destaca o crescimento de culturas saudáveis 
com o mínimo efeito nocivos possível para 
os agro-ecossistemas e encoraja os 
mecanismos naturais de controlo das pragas.

ponderação cuidadosa de todas as técnicas 
de controlo das pragas existentes, com a 
respectiva integração das medidas 
adequadas, com o objectivo de contrariar o 
desenvolvimento das populações de pragas e 
manter os produtos fitofarmacêuticos e 
outras formas de intervenção em níveis 
economicamente justificados e para reduzir 
ou minimizar os riscos para a saúde humana 
e o ambiente. A gestão integrada das pragas 
destaca o crescimento de culturas saudáveis 
com o mínimo efeito nocivos possível para 
os agro-ecossistemas e encoraja os 
mecanismos naturais de controlo das pragas, 
dando prioridade aos métodos 
fitossanitários e de gestão das pragas e das 
culturas não químicos;

Or. en

Justificação

A gestão integrada das pragas deve ser um sistema que dá prioridade aos métodos 
fitossanitários e de gestão das pragas e das culturas não químicos.

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

Alteração 225
Artigo 3, ponto 14 bis (novo)
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(14 bis) «Métodos fitossanitários e de 
gestão das pragas e das culturas não 
químicos»,
a utilização de técnicas de controlo e gestão 
das pragas que não possuem propriedades 
químicas. Os métodos fitossanitários e de 
gestão das pragas e das culturas não 
químicos incluem a rotação, o controlo 
físico e mecânico e a gestão de predadores 
naturais;

Or. en

Justificação

Deve sempre ser dada prioridade aos métodos não químicos de gestão das pragas, que 
representam a única solução verdadeiramente preventiva e sustentável que é mais compatível 
com os objectivos de protecção fitossanitária sustentável, relativamente ao recurso a 
produtos químicos complexos destinados a eliminar plantas, insectos e outras formas de vida, 
que não podem classificados como sustentáveis. Os Estados-Membros devem promover e 
incentivar a adopção geral de alternativas fitossanitárias e de gestão das pragas e das 
culturas não químicas.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij e Esther De Lange

Alteração 226
Artigo 3, alínea 17

(17) «Zona», (17) «Zona»,
grupo de Estados-Membros, como definido 
no anexo I, cujas condições agrícolas, 
fitossanitárias e ambientais, incluindo as 
condições climáticas, são consideradas 
relativamente semelhantes

grupo de Estados-Membros, como definido 
no anexo I, cujas condições agrícolas, 
fitossanitárias e ambientais, incluindo as 
condições climáticas, são consideradas 
relativamente semelhantes.
Os métodos de avaliação devem ser 
suficientemente harmonizados e deve ser 
possível ter em conta as especificidades 
nacionais.

Or. nl

Justificação

A actual definição de zonas é demasiado lata e não está suficientemente harmonizada. É 
necessário reconhecer, em cada zona, as especificidades nacionais.
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Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 227
Artigo 3, alínea 17

(17) «Zona», (17) «Zona»,

grupo de Estados-Membros, como definido 
no anexo I, cujas condições agrícolas, 
fitossanitárias e ambientais, incluindo as 
condições climáticas, são consideradas 
relativamente semelhantes.

grupo de Estados-Membros situados na 
mesma zona climática, como definido no 
anexo I, cujas condições agrícolas, 
fitossanitárias e geográficas sejam
consideradas relativamente semelhantes.

Or. pl

Justificação

Clarificação.

As condições climáticas são o factor decisivo para a delimitação das zonas estabelecidas na 
Directiva. Outras características geográficas (como a geologia, o terreno, as águas ou os 
solos) assumem uma importância secundária no estabelecimento das condições naturais 
exigidas para o desenvolvimento da agricultura e da fitossanidade.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Alteração 228
Artigo 3, nº 18

(18) «Boa prática fitofarmacêutica», (18) «Boa prática fitofarmacêutica»,
prática selectiva dos tratamentos 
fitofarmacêuticos aplicados a uma dada 
cultura, em conformidade com as condições 
da sua utilização autorizada, no respeito das 
doses e dos tempos para assegurar uma 
eficácia óptima da menor quantidade 
necessária, tendo em conta as condições 
locais e as possibilidades de controlo 
biológico e das culturas.

prática selectiva dos tratamentos 
fitofarmacêuticos aplicados a uma dada 
cultura, em conformidade com as condições 
da sua utilização autorizada, no respeito das 
doses e dos tempos para assegurar uma 
eficácia óptima da menor quantidade 
necessária, tendo em conta as condições 
locais e as possibilidades de controlo 
biológico e das culturas e, se possível, dando 
prioridade aos métodos não químicos de 
protecção das plantas e de gestão das 
pragas e das culturas.

Or. en
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Justificação

Convém dar prioridade, sempre que possível, aos métodos não químicos de gestão das 
pragas, na medida em que se trata de uma solução verdadeiramente preventiva e sustentável 
e mais próxima dos objectivos da protecção sustentável das culturas do que o recurso a 
produtos químicos complexos destinados a destruir plantas, insectos ou outras formas de 
vida, prática que não pode ser considerada sustentável. É necessário que os 
Estados-Membros promovam e encorajem a adopção de métodos alternativos não químicos 
para a protecção das plantas e a gestão das pragas e das culturas.

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

Alteração 229
Artigo 3, nº 18

(18) «Boa prática fitofarmacêutica», (18) «Boa prática fitofarmacêutica»,

prática selectiva dos tratamentos 
fitofarmacêuticos aplicados a uma dada 
cultura, em conformidade com as condições 
da sua utilização autorizada, no respeito das 
doses e dos tempos para assegurar uma 
eficácia óptima da menor quantidade 
necessária, tendo em conta as condições 
locais e as possibilidades de controlo 
biológico e das culturas.

prática selectiva dos tratamentos 
fitofarmacêuticos aplicados a uma dada 
cultura, em conformidade com as condições 
da sua utilização autorizada, no respeito das 
doses e dos tempos para assegurar uma 
eficácia óptima da menor quantidade 
necessária, tendo em conta as condições 
locais e as possibilidades de controlo 
biológico e das culturas e dando prioridade 
aos métodos não químicos de protecção das 
plantas e de gestão das pragas e das 
culturas.

Or. en

Justificação

A única solução eficaz para pôr termo ao impacto negativo dos pesticidas na saúde pública, 
nos animais, na flora e na fauna selvagens e no ambiente em sentido lato consiste em adoptar 
uma abordagem preventiva e verdadeiramente sustentável, dando prioridade aos métodos 
não químicos de protecção das plantas e de gestão das pragas e das culturas.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 230
Artigo 3, nº 18

(18) «Boa prática fitofarmacêutica», (18) «Boa prática fitofarmacêutica na 
utilização de produtos fitofarmacêuticos»,
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prática selectiva dos tratamentos 
fitofarmacêuticos aplicados a uma dada 
cultura, em conformidade com as condições 
da sua utilização autorizada, no respeito das 
doses e dos tempos para assegurar uma 
eficácia óptima da menor quantidade 
necessária, tendo em conta as condições 
locais e as possibilidades de controlo 
biológico e das culturas.

prática selectiva dos tratamentos 
fitofarmacêuticos aplicados a uma dada 
cultura, em conformidade com as condições 
da sua utilização autorizada, no respeito das 
doses e dos tempos para assegurar uma 
eficácia óptima da menor quantidade 
necessária, tendo em conta o controlo 
biológico e das culturas.

Or. de

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

Alteração 231
Artigo 3, nº 19

(19) «Boa prática ambiental», Suprimido

prática fitofarmacêutica que inclui o 
manuseamento e a aplicação de produtos 
fitofarmacêuticos de maneira a contaminar 
o mínimo praticável o ambiente.

Or. de

Justificação

A definição de "boa prática ambiental" faz parte de uma boa prática fitofarmacêutica 
(Christa Klaß e Anja Weisgerber).

O conceito de "boa prática fitofarmacêutica" já significa alcançar uma eficácia optimizada 
empregando a menor quantidade necessária. A introdução de um conceito adicional apenas 
repete estes aspectos e gera mais insegurança jurídica, sem trazer nenhuma mais-valia em 
termos de conteúdo (Anja Weisbergere, Karl-Heinz Florenz e Christa Klaß)

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 232
Artigo 3, nº 21

(21) «Protecção de dados», (21) «Protecção de dados»,
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os relatórios de testes ou de estudos estão 
abrangidos pelas regras em matéria de 
protecção de dados, pelo que o seu 
proprietário pode recusar a utilização dos 
dados em benefícios de terceiros.

os relatórios de testes ou de estudos, à 
excepção dos que não envolvem ensaios
com animais vertebrados e de outros testes 
ou estudos susceptíveis de prevenir ensaios 
com animais, estão abrangidos pelas regras 
em matéria de protecção de dados, pelo que 
o seu proprietário pode recusar a utilização 
dos dados em benefícios de terceiros.

Or. de

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Alteração 233
Artigo 3, nº 21 (bis)

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

Or. en

Justificação

A expressão "relatórios dos testes e estudos" é usada repetidamente ao longo do 
regulamento. É necessário inserir uma definição que inclua não apenas os relatórios de 
estudos, mas também outras informações pertinentes para a avaliação dos riscos.

Alteração apresentada por Ioannis Gklavakis

Alteração 234
Artigo 3, nº 21 bis (novo)

(21 bis) «Estado-Membro relator»
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O Estado-Membro que aceita assumir a 
responsabilidade da avaliação das 
substâncias activas, agentes de protecção 
ou agentes sinérgicos. É sua obrigação 
executar esta tarefa de modo profissional e 
publicar um relatório sobre os respectivos 
efeitos, num prazo determinado. 

Or. el

Justificação

Considera-se oportuno que haja uma definição de Estado-Membro relator.

Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 235
Artigo 4, nº 1

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

1. As substâncias activas ou os metabolitos 
presentes na fase de utilização são 
aprovados em conformidade com o anexo II, 
se, à luz dos actuais conhecimentos 
científicos e técnicos, se puder provar que 
os produtos fitofarmacêuticos que os contêm 
são susceptíveis de preencher as condições 
estabelecidas nos n.ºs 2 e 3, tendo em conta 
os critérios de aprovação estabelecidos nos 
pontos 2 e 3 do mesmo anexo. Estas 
condições devem ser aplicadas como 
critérios de exclusão e não podem ser 
contornadas por cálculos ou medidas 
paliativas.

Or. en

Justificação

Devem ser aplicados critérios de exclusão para as substâncias activas. As medidas paliativas 
poderão ser inadequadas para proteger a saúde humana e o ambiente dos perigos inerentes a 
certas substâncias. Esta alteração permite tornar o regulamento conforme com os mais 
avançados instrumentos de avaliação das substâncias químicas, designadamente a 
Convenção POP. Além disso, os metabolitos devem ser considerados na mesma base que as 
substâncias activas, uma vez que as pessoas estão expostas a metabolitos que podem ser 
extremamente tóxicos.
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Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Alteração 236
Artigo 4, nº 2, alínea a)

a) não terão quaisquer efeitos nocivos na 
saúde humana, incluindo grupos de pessoas 
vulneráveis, ou na saúde animal, tendo em 
conta os efeitos cumulativos e sinergéticos 
conhecidos (se existirem métodos para 
avaliar tais efeitos), nem nas águas 
subterrâneas;

a) não terão quaisquer efeitos nocivos na 
saúde humana, incluindo residentes, pessoas 
presentes nas proximidades e grupos de 
pessoas vulneráveis, ou na saúde animal, 
tendo em conta os efeitos cumulativos e 
sinergéticos conhecidos, nem nas águas 
subterrâneas;

Or. en

Justificação

É necessário proteger todos os subgrupos da população que correm o risco de exposição a 
pesticidas.

Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 237
Artigo 4, nº 2, alínea a)

(a) não terão quaisquer efeitos nocivos na 
saúde humana, incluindo grupos de pessoas 
vulneráveis, ou na saúde animal, tendo em 
conta os efeitos cumulativos e sinergéticos 
conhecidos (se existirem métodos para 
avaliar tais efeitos), nem nas águas 
subterrâneas;

(a) não terão quaisquer efeitos nocivos na 
saúde humana, incluindo residentes, pessoas 
presentes nas proximidades e grupos de 
pessoas vulneráveis, como bebés, crianças, 
grávidas, idosos, pessoas doentes e que 
tomam medicamento, ou na saúde animal, 
tendo em conta os efeitos cumulativos e 
sinergéticos conhecidos, nem nas águas 
subterrâneas;

Or. en

Justificação

É necessário proteger todos os subgrupos da população que correm o risco de exposição a 
pesticidas, incluindo utilizadores profissionais e não profissionais, residentes, pessoas 
presentes nas proximidades, trabalhadores, grupos vulneráveis específicos e consumidores, 
expostos directa ou indirectamente através do ar, da alimentação, da água e do ambiente. 
Dado que os pesticidas são frequentemente usados em misturas, é necessário avaliar os 
possíveis efeitos nocivos destas misturas na saúde, incluindo os efeitos sinergéticos, antes de 
se proceder à sua aprovação.
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Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 238
Artigo 4, nº 2, alínea a)

(a) não terão quaisquer efeitos nocivos na 
saúde humana, incluindo grupos de pessoas 
vulneráveis, ou na saúde animal, tendo em 
conta os efeitos cumulativos e sinergéticos 
conhecidos (se existirem métodos para 
avaliar tais efeitos), nem nas águas 
subterrâneas;

(a) não terão quaisquer efeitos nocivos na 
saúde humana, incluindo grupos de pessoas 
vulneráveis, ou na saúde animal, tendo em 
conta os efeitos cumulativos e sinergéticos 
conhecidos. Se não existirem métodos para 
avaliar tais efeitos ou se existir incerteza em 
relação aos mesmos, deve ser utilizado na 
avaliação dos riscos um factor adicional de 
pelo menos 10;

Or. en

Justificação

O princípio de precaução exige que as autoridades intervenham em caso de riscos previsíveis 
e de incerteza em relação à gravidade dos efeitos nocivos. A inacção exporia a sociedade a 
efeitos nocivos para a saúde desconhecidos e talvez gravíssimos. Convém, por conseguinte, 
utilizar um factor para limitar os riscos. Este corresponde ao factor referido no ponto 2 do 
Anexo IV da proposta da Comissão.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 239
Artigo 4, nº 2, alínea a)

(a) não terão quaisquer efeitos nocivos na 
saúde humana, incluindo grupos de pessoas 
vulneráveis, ou na saúde animal, tendo em 
conta os efeitos cumulativos e sinergéticos 
conhecidos (se existirem métodos para 
avaliar tais efeitos), nem nas águas 
subterrâneas;

(a) não terão quaisquer efeitos nocivos na 
saúde humana, em particular na saúde de 
residentes, pessoas presentes nas 
proximidades e grupos de pessoas 
vulneráveis, como grávidas e lactantes, 
embriões e fetos, lactentes e crianças, ou na 
saúde animal, tendo em conta os efeitos 
cumulativos e sinergéticos conhecidos, nem 
nas águas subterrâneas;

Or. en

Justificação

É necessário proteger todos os subgrupos da população que correm o risco de exposição a 
pesticidas, incluindo utilizadores profissionais e não profissionais, residentes, pessoas 
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presentes nas proximidades, trabalhadores, grupos vulneráveis específicos e consumidores, 
expostos directa ou indirectamente através do ar, da alimentação humana e animal, da água 
e do ambiente. Dado que os pesticidas são frequentemente usados em misturas, é necessário 
avaliar os possíveis efeitos nocivos destas misturas na saúde, incluindo os efeitos 
sinergéticos, antes de se proceder à sua aprovação.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen

Alteração 240
Artigo 4, nº 2, alínea a)

(a) não terão quaisquer efeitos nocivos na 
saúde humana, incluindo grupos de pessoas 
vulneráveis, ou na saúde animal, tendo em 
conta os efeitos cumulativos e sinergéticos 
conhecidos (se existirem métodos para 
avaliar tais efeitos), nem nas águas 
subterrâneas;

(a) não terão quaisquer efeitos nocivos na 
saúde humana, incluindo residentes, pessoas 
presentes nas proximidades e grupos de 
pessoas vulneráveis, ou na saúde animal, 
tendo em conta os efeitos cumulativos e 
sinergéticos conhecidos, nem nas águas 
subterrâneas;

Or. en

Justificação

É necessário proteger todos os subgrupos da população que correm o risco de exposição a 
pesticidas, incluindo utilizadores profissionais e não profissionais, residentes, pessoas 
presentes nas proximidades, trabalhadores, grupos vulneráveis específicos e consumidores, 
expostos directa ou indirectamente através do ar, da alimentação humana e animal, da água 
e do ambiente. Dado que os pesticidas são frequentemente usados em misturas, é necessário 
avaliar os possíveis efeitos nocivos destas misturas na saúde, incluindo os efeitos 
sinergéticos, antes de se proceder à sua aprovação. 

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 241
Artigo 4, n 2, alínea a)

(a) não terão quaisquer efeitos nocivos na 
saúde humana, incluindo grupos de pessoas 
vulneráveis, ou na saúde animal, tendo em 
conta os efeitos cumulativos e sinergéticos 
conhecidos (se existirem métodos para 
avaliar tais efeitos), nem nas águas 
subterrâneas;

(a) não terão quaisquer efeitos nocivos na 
saúde humana, incluindo grupos de pessoas 
vulneráveis, ou na saúde animal, tendo em 
conta os efeitos cumulativos e sinergéticos 
conhecidos, nem nas águas subterrâneas. Se 
não existirem métodos para avaliar tais 
efeitos ou se existir incerteza em relação 
aos mesmos, deve ser utilizado um factor 
adicional na avaliação dos riscos;
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Or. en

Justificação

O princípio de precaução exige que as autoridades intervenham em caso de riscos previsíveis 
e de incerteza em relação à gravidade dos efeitos nocivos. Convém, por conseguinte, utilizar 
um factor para limitar os riscos.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 242
Artigo 4, nº 2, alínea c)

(c) quanto aos resíduos toxicológica e 
ambientalmente significativos, serão 
disponibilizados métodos gerais para a sua 
medição.

(c) quanto aos resíduos de todas as 
substâncias aprovadas, serão 
disponibilizados métodos normalizados 
gerais em todos os Estados-Membros para a 
sua medição, que sejam suficientemente 
sensíveis no que respeita a níveis de 
concentração preocupantes em meios 
ambientais e biológicos. Os resíduos serão 
detectados com os métodos comuns,
aplicados pelos laboratórios de referência 
da UE.

Or. de

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Alteração 243
Artigo 4, nº 2, alínea c)

(c) quanto aos resíduos toxicológica e 
ambientalmente significativos, serão 
disponibilizados métodos gerais para a sua 
medição.

(c) quanto aos resíduos toxicológica,
ecotoxicológica e ambientalmente 
significativos, serão disponibilizados 
métodos gerais para a sua medição que 
sejam suficientemente sensíveis no que 
respeita aos níveis tecnicamente detectáveis 
que podem estar presentes em meios 
ambientais e biológicos.

Or. en



PE 390.401v01-00 56/64 AM\672325PT.doc

PT

Justificação

Tendo em conta os riscos e os efeitos nocivos dos pesticidas, convém dispor de métodos 
gerais para medir resíduos toxicológica, ecotoxicológica e ambientalmente significativos. 
Estes métodos devem ser suficientemente sensíveis para detectar níveis presentes em meios 
ambientais e biológicos que sejam tecnicamente detectáveis. Tal inclui partículas, gotículas e 
vapores presentes no ar devido à pulverização das culturas, resíduos transportados pelo 
pólen/poeiras das culturas, espalhamento do solo contaminado, propagação a longa 
distância de pesticidas e resíduos presentes na água e na alimentação humana e animal.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen

Alteração 244
Artigo 4, nº 2, alínea c)

(c) quanto aos resíduos toxicológica e 
ambientalmente significativos, serão
disponibilizados métodos gerais para a sua 
medição.

(c) quanto aos resíduos de todas as 
substâncias autorizadas, serão 
disponibilizados métodos gerais para a sua 
medição que sejam suficientemente 
sensíveis no que respeita aos níveis 
tecnicamente detectáveis que podem estar 
presentes em meios ambientais e biológicos.

Or. en

Justificação

Tendo em conta os riscos e os efeitos nocivos dos pesticidas, convém dispor de métodos 
gerais para medir os resíduos de todas as substâncias autorizadas. Estes métodos devem ser 
suficientemente sensíveis para detectar níveis presentes em meios ambientais e biológicos que 
sejam tecnicamente detectáveis. Tal inclui partículas, gotículas e vapores presentes no ar 
devido à pulverização das culturas, resíduos transportados pelo pólen ou pelas poeiras das 
culturas (por exemplo, durante as colheitas), espalhamento do solo contaminado, 
propagação a longa distância de pesticidas, bem como resíduos presentes na água e na 
alimentação humana e animal.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 245
Artigo 4, nº 2, alínea c)

(c) quanto aos resíduos toxicológica e 
ambientalmente significativos, serão 
disponibilizados métodos gerais para a sua 
medição.

(c) quanto aos resíduos de todas as 
substâncias autorizadas, serão 
disponibilizados métodos normalizados 
gerais para a sua medição que sejam 
suficientemente sensíveis no que respeita 
aos níveis tecnicamente detectáveis que 
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podem estar presentes em meios ambientais 
e biológicos.

Or. en

Justificação

Tendo em conta os riscos e os efeitos nocivos dos pesticidas, convém dispor de métodos 
gerais para medir os resíduos de todas as substâncias autorizadas. Estes métodos devem ser 
suficientemente sensíveis para detectar níveis presentes em meios ambientais e biológicos que 
sejam tecnicamente detectáveis. Tal inclui partículas, gotículas e vapores presentes no ar 
devido à pulverização das culturas, resíduos transportados pelo pólen ou pelas poeiras das 
culturas (por exemplo, durante as colheitas), espalhamento do solo contaminado, 
propagação a longa distância de pesticidas, bem como resíduos presentes na água e na 
alimentação humana e animal.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 246
Artigo 4, nº 2, alínea c bis) (nova)

c bis) não terão quaisquer efeitos nocivos 
nas águas subterrâneas;

Or. en

Justificação

É preferível estabelecer uma distinção entre efeitos nocivos na saúde e nas águas 
subterrâneas. O texto actual coloca a ênfase nos efeitos nocivos na saúde, sem ter em conta 
os efeitos nas águas subterrâneas.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Alteração 247
Artigo 4, nº 3, alínea b)

(b) não terá efeitos nocivos imediatos ou 
posteriores na saúde humana ou animal, 
directamente ou através da água potável, dos 
alimentos, dos alimentos para animais ou do 
ar ambiente, nem consequências no local de 
trabalho, nem outros efeitos indirectos, 
tendo em conta os efeitos cumulativos e 
sinérgicos conhecidos, desde que existam 
métodos para avaliar esses efeitos, nem nas 

(b) não terá efeitos nocivos imediatos ou 
posteriores na saúde humana, 
nomeadamente na saúde de residentes, 
pessoas presentes nas proximidades e 
grupos vulneráveis, ou na saúde animal 
directamente ou através da água potável, dos 
alimentos, dos alimentos para animais ou do 
ar ambiente, incluindo em locais afastados 
do local de utilização devido à propagação 
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águas subterrâneas; a longa distância, nem consequências no 
local de trabalho, nem outros efeitos 
indirectos, tendo em conta os efeitos 
cumulativos e sinérgicos conhecidos, nem 
nas águas subterrâneas; 

Or. en

Justificação

As substâncias aprovadas com base neste regulamento não devem ter efeitos nocivos na 
saúde humana, incluindo na de residentes e de pessoas presentes nas proximidades que 
possam estar regularmente expostas a pesticidas, bem como de grupos vulneráveis, mais 
sensíveis a pesticidas.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen e Chris Davies

Alteração 248
Artigo 4, nº 3, alínea b)

(b) não terá efeitos nocivos imediatos ou 
posteriores na saúde humana ou animal, 
directamente ou através da água potável, dos 
alimentos, dos alimentos para animais ou do 
ar ambiente, nem consequências no local de 
trabalho, nem outros efeitos indirectos, 
tendo em conta os efeitos cumulativos e 
sinérgicos conhecidos, desde que existam 
métodos para avaliar esses efeitos, nem nas 
águas subterrâneas;

(b) não terá efeitos nocivos imediatos ou 
posteriores na saúde humana, 
nomeadamente na saúde de residentes, 
pessoas presentes nas proximidades e 
grupos vulneráveis, ou na saúde animal 
directamente ou através da água potável, dos 
alimentos, dos alimentos para animais ou do 
ar ambiente, incluindo em locais afastados 
do local de utilização devido à propagação 
a longa distância, nem consequências no 
local de trabalho, nem outros efeitos 
indirectos, tendo em conta os efeitos 
cumulativos e sinérgicos conhecidos, nem 
nas águas subterrâneas;

Or. en

Justificação

É necessário proteger todos os subgrupos da população que correm o risco de exposição a 
pesticidas, especialmente os residentes que podem estar regularmente expostos a pesticidas 
de diferentes proveniências. É o caso da exposição prolongada a pesticidas transportados no 
ar, da exposição a vapores que podem surgir dias, semanas ou até meses após a aplicação, 
da reactivação, da precipitação, dos pesticidas transportados do exterior para o interior e da 
propagação a longa distância, uma vez que os pesticidas podem deslocar-se no ar ao longo 
de quilómetros.
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Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 249
Artigo 4, nº 3, alínea b)

(b) não terá efeitos nocivos imediatos ou 
posteriores na saúde humana ou animal, 
directamente ou através da água potável, dos 
alimentos, dos alimentos para animais ou do 
ar ambiente, nem consequências no local de 
trabalho, nem outros efeitos indirectos, 
tendo em conta os efeitos cumulativos e 
sinérgicos conhecidos, desde que existam 
métodos para avaliar esses efeitos, nem nas 
águas subterrâneas; 

(b) não terá efeitos nocivos imediatos ou 
posteriores na saúde humana, em particular 
na saúde de residentes, pessoas presentes 
nas proximidades e grupos de pessoas 
vulneráveis, como grávidas e lactantes, 
embriões e fetos, lactentes e crianças, ou na 
saúde animal, directamente ou através da 
água potável, dos alimentos, dos alimentos 
para animais ou do ar ambiente, incluindo 
em locais afastados do local de utilização 
devido à propagação 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;

Or. en

Justificação

É necessário proteger todos os subgrupos da população que correm o risco de exposição a 
pesticidas, especialmente os residentes que podem estar regularmente expostos a pesticidas 
de diferentes proveniências. É o caso da exposição prolongada a pesticidas transportados no 
ar, da exposição a vapores que podem surgir dias, semanas ou até meses após a aplicação, 
da reactivação, da precipitação, dos pesticidas transportados do exterior para o interior e da 
propagação a longa distância, uma vez que os pesticidas podem deslocar-se no ar ao longo 
de quilómetros.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 250
Artigo 4, nº 3, alínea b)

(b) não terá efeitos nocivos imediatos ou 
posteriores na saúde humana ou animal, 
directamente ou através da água potável, dos 
alimentos, dos alimentos para animais ou do 
ar ambiente, nem consequências no local de 
trabalho, nem outros efeitos indirectos, 
tendo em conta os efeitos cumulativos e 

(b) não terá efeitos nocivos imediatos ou 
posteriores na saúde humana ou animal, 
directamente ou através da água potável, dos 
alimentos, dos alimentos para animais ou do 
ar ambiente, nem consequências no local de 
trabalho, nem outros efeitos indirectos, nem 
nas águas subterrâneas, tendo em conta os 
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sinérgicos conhecidos, desde que existam
métodos para avaliar esses efeitos, nem nas 
águas subterrâneas; 

efeitos cumulativos e sinérgicos. Se não 
existirem métodos para avaliar esses efeitos 
ou se existir incerteza em relação aos 
mesmos, deve ser utilizado um factor 
adicional na avaliação dos riscos;

Or. en

Justificação

O princípio de precaução exige que as autoridades intervenham em caso de riscos previsíveis 
e de incerteza em relação à gravidade dos efeitos nocivos. Convém, por conseguinte, utilizar 
um factor para limitar os riscos.

Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 251
Artigo 4, nº 3, alínea b)

(b) não terá efeitos nocivos imediatos ou 
posteriores na saúde humana ou animal, 
directamente ou através da água potável, dos 
alimentos, dos alimentos para animais ou do 
ar ambiente, nem consequências no local de 
trabalho, nem outros efeitos indirectos, 
tendo em conta os efeitos cumulativos e 
sinérgicos conhecidos, desde que existam 
métodos para avaliar esses efeitos, nem nas 
águas subterrâneas; 

(b) não terá efeitos nocivos imediatos ou
posteriores na saúde humana, 
nomeadamente na saúde de residentes, 
pessoas presentes nas proximidades e 
grupos de pessoas vulneráveis, como bebés, 
crianças, grávidas, idosos, pessoas doentes 
e 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 afastados do local de utilização 
devido à propagação a longa distância, nem 
consequências no local de trabalho, nem 
outros efeitos indirectos, tendo em conta os 
efeitos cumulativos e sinérgicos conhecidos 
ou de que se suspeite, desde que existam 
métodos para avaliar esses efeitos, nem nas 
águas subterrâneas; 

Or. en

Justificação

De acordo com princípio da precaução, as substâncias não devem ter efeitos nocivos na 
saúde humana, em particular na saúde dos residentes, das pessoas presentes nas 
proximidades e das pessoas vulneráveis. Tal é conforme com a resolução do PE 
P5_TA(2002)0276 e com a reacção do Conselho à comunicação da Comissão sobre a revisão 
da Directiva 91/414. Isto diz respeito à exposição prolongada a pesticidas transportados 
através do ar, à exposição a vapores, aos pesticidas transportados do exterior para o interior 
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e à propagação a longa distância.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 252
Artigo 4, nº 3, alínea b)

(b) não terá efeitos nocivos imediatos ou 
posteriores na saúde humana ou animal, 
directamente ou através da água potável, dos 
alimentos, dos alimentos para animais ou do 
ar ambiente, nem consequências no local de 
trabalho, nem outros efeitos indirectos, 
tendo em conta os efeitos cumulativos e 
sinérgicos conhecidos, desde que existam 
métodos para avaliar esses efeitos, nem nas 
águas subterrâneas;

(b) não terá efeitos nocivos imediatos ou 
posteriores na saúde humana ou animal, 
directamente ou através da água potável, dos 
alimentos, dos alimentos para animais ou do 
ar ambiente, nem consequências no local de 
trabalho, nem outros efeitos indirectos, 
tendo em conta os efeitos cumulativos e 
sinérgicos conhecidos, desde que existam 
métodos para avaliar esses efeitos, nem nas 
águas subterrâneas ou de superfície;

Or. pl

Justificação

A utilização da expressão “águas subterrâneas” dificulta a consideração dos efeitos 
cumulativos.

Qualquer avaliação do estado das águas de superfície em que entrem produtos 
fitofarmacêuticos deveria abranger a hidrosfera na sua totalidade, ou seja, tanto as águas de 
superfície, como as águas subterrâneas.

A chuva e, particularmente, a chuva torrencial, resulta na lixiviação das várias substâncias 
existentes nos solos, incluindo os produtos fitofarmacêuticos. Em consequência do processo 
de escoamento das águas, essas substâncias atingem, quer as águas de superfície, quer, por 
meio de infiltrações, as águas subterrâneas.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 253
Artigo 4, nº 3, alínea (b)

(b) não terá efeitos nocivos imediatos ou 
posteriores na saúde humana ou animal, 
directamente ou através da água potável, dos 
alimentos, dos alimentos para animais ou do 
ar ambiente, nem consequências no local de 
trabalho, nem outros efeitos indirectos, 
tendo em conta os efeitos cumulativos e 

(b) não terá efeitos nocivos imediatos ou 
posteriores na saúde humana, em particular 
dos segmentos vulneráveis da população,
ou animal, directamente ou através da água 
potável, dos alimentos, dos alimentos para 
animais ou do ar ambiente, nem 
consequências no local de trabalho, nem 



PE 390.401v01-00 62/64 AM\672325PT.doc

PT

sinérgicos conhecidos, desde que existam 
métodos para avaliar esses efeitos, nem nas 
águas subterrâneas; 

outros efeitos indirectos, tendo em conta os 
efeitos cumulativos e sinérgicos conhecidos, 
desde que existam métodos para avaliar 
esses efeitos, nem nas águas subterrâneas;

Or. de

Alteração apresentada por Ioannis Gklavakis

Alteração 254
Artigo 4, nº 3, alínea e), subalinea iii)

iii) ao seu impacto na biodiversidade. iii) ao seu impacto a longo prazo na 
biodiversidade.

Or. el

Justificação

O estudo do impacto a longo prazo na biodiversidade deve figurar entre os objectivos 
imediatos do regulamento.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 255
Artigo 4, nº 3, alínea e), subalínea iii) bis (nova)

iii bis) ao seu impacto destrutivo nas 
espécies ameaçadas de extinção.

Or. pl

Justificação

Existem dispersos pela Europa “habitats” de espécies ameaçadas de extinção, que constam 
da Lista Vermelha da União Mundial para a Natureza (IUCN, ou “World Conservation 
Union”).

Os pesticidas e outros produtos fitofarmacêuticos constituem uma ameaça, em particular, 
para as aves, dado que elas migram e buscam alimento em múltiplos locais onde podem 
ocorrer processos de pulverização e outros tratamentos envolvendo a utilização de 
pesticidas, para além de outras substâncias. Permitir a alimentação de espécies animais 
raras em áreas contaminadas poderá causar a extinção dessas espécies.
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Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 256
Artigo 4, nº 4

4. Consideram-se preenchidas as condições 
de aprovação de uma substância activa 
constantes dos n.ºs 1, 2 e 3, sempre que 
tenham sido reconhecidamente preenchidas 
relativamente a uma ou mais utilizações 
representativas de um produto 
fitofarmacêutico, pelo menos, que contenha 
essa mesma substância.

4. Consideram-se preenchidas as condições 
de aprovação de uma substância activa 
constantes dos n.ºs 1, 2 e 3, sempre que 
tenham sido reconhecidamente preenchidas 
relativamente à totalidade das utilizações 
representativas de todos os produtos e 
composições fitofarmacêuticos que 
contenham essa mesma substância.

Or. en

Justificação

Tendo em conta que os produtos fitofarmacêuticos contêm frequentemente substâncias 
diferentes e que os agentes sinérgicos, os formulantes ou outras substâncias podem alterar a 
acção de uma substância activa numa determinada composição, não é possível afirmar que 
todos os produtos e composições que contêm uma substância activa são inócuos para os seres 
humanos só porque se verificou que esse era o caso de um produto que continha essa 
substância. É necessário avaliar os possíveis efeitos nocivos de todos os produtos e 
composições, incluindo os efeitos sinergéticos, antes de os aprovar, a fim de garantir a sua 
inocuidade.

Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 257
Artigo 4, nº 4

4. Consideram-se preenchidas as condições 
de aprovação de uma substância activa 
constantes dos n.ºs 1, 2 e 3, sempre que 
tenham sido reconhecidamente preenchidas 
relativamente a uma ou mais utilizações 
representativas de um produto 
fitofarmacêutico, pelo menos, que contenha
essa mesma substância.

4. Consideram-se preenchidas as condições 
de aprovação de uma substância activa 
constantes dos n.ºs 1, 2 e 3, sempre que 
tenham sido reconhecidamente preenchidas 
relativamente à totalidade das utilizações 
representativas de cinco produtos 
fitofarmacêuticos, pelo menos, que 
contenham essa mesma substância.

Or. en

Justificação

As substâncias devem ser aprovadas se estiverem preenchidas as condições relativamente à 
totalidade das utilizações representativas e não apenas a uma. Do mesmo modo, só se deve 
proceder à avaliação de um ou dois produtos se uma substância estiver presente em vários 
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produtos, com diferentes concentrações, em combinação com diferentes aditivos.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 258
Artigo 4 bis (novo)

Artigo 4º bis
Ensaios em animais

A fim de evitar ensaios em animais, para 
efeitos do presente regulamento os ensaios 
em vertebrados apenas devem ter lugar 
como último recurso. Convém promover o 
recurso a ensaios que não envolvam 
animais e estratégias de ensaio inteligentes, 
bem como proibir a duplicação de ensaios 
em animais vertebrados.

Or. en

Justificação

A promoção de estratégias de ensaio inteligentes e o intercâmbio obrigatório de informações 
podem reduzir significativamente o número de animais utilizados.
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