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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 15
Considerando 3

(3) Dispor de estatísticas comunitárias 
harmonizadas e comparáveis acerca das 
vendas e da utilização de pesticidas é 
essencial para o desenvolvimento e o 
acompanhamento da legislação e das 
políticas comunitárias no contexto da 
estratégia temática da utilização sustentável 
dos pesticidas.

(3) Dispor de estatísticas comunitárias 
harmonizadas e comparáveis acerca da 
produção, da importação, da exportação, 
das vendas, da distribuição e da utilização 
de pesticidas é essencial para o 
desenvolvimento e o acompanhamento da 
legislação e das políticas comunitárias no 
contexto da estratégia temática da utilização 
sustentável dos pesticidas.

Or. pl

Justificação

A presente alteração destina-se a incluir a produção, a importação, a exportação e a 
distribuição como factores-chave de uma estratégia sustentável para a utilização de 
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pesticidas.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 16
Considerando 4

(4) Uma vez que os efeitos da relativamente 
recente Directiva 98/8/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de Fevereiro 
de 1998, relativa à colocação de produtos 
biocidas no mercado, só se tornarão visíveis 
muito após 2006, quando a primeira 
avaliação das substâncias activas utilizadas 
em produtos biocidas estiver finalizada, nem 
a Comissão nem a maioria dos Estados-
-Membros dispõem actualmente dos 
conhecimentos ou da experiência suficientes 
para propor mais medidas a respeito destes 
produtos. O âmbito do presente regulamento 
limita-se, assim, aos produtos 
fitofarmacêuticos abarcados pela Directiva 
91/414/CEE do Conselho, de 15 de Julho de 
1991, relativa à colocação dos produtos 
fitofarmacêuticos no mercado, relativamente 
à qual já existe vasta experiência a respeito 
de recolhas de dados. Se for necessário, o 
âmbito pode ser alargado numa fase 
ulterior, de forma a incluir os biocidas.

(4) Uma vez que os efeitos da relativamente 
recente Directiva 98/8/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de Fevereiro 
de 1998, relativa à colocação de produtos 
biocidas no mercado, só se tornarão visíveis 
muito após 2006, quando a primeira 
avaliação das substâncias activas utilizadas 
em produtos biocidas estiver finalizada, nem 
a Comissão nem a maioria dos Estados-
-Membros dispõem actualmente dos 
conhecimentos ou da experiência suficientes 
para propor mais medidas a respeito destes 
produtos. O âmbito do presente regulamento 
limita-se, assim, aos produtos 
fitofarmacêuticos abarcados pela Directiva 
91/414/CEE do Conselho, de 15 de Julho de 
1991, relativa à colocação dos produtos 
fitofarmacêuticos no mercado, relativamente 
à qual já existe vasta experiência a respeito 
de recolhas de dados. O referido âmbito 
será expandido de molde a incluir os 
produtos biocidas, logo que a Comissão 
apresente o primeiro relatório sobre essa 
matéria.

Or. en

Justificação

Na maioria dos casos, o ingrediente activo dos produtos biocidas também é utilizado como 
produto fitofarmacêutico. Os produtos biocidas têm praticamente o mesmo impacto na saúde 
e no ambiente. São já conhecidas todas as categorias, toda a produção e todo o comércio de 
produtos biocidas; por esta razão, este tipo de produtos deverá ser incluído no Regulamento.
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Alteração apresentada por Daciana Octavia Sârbu

Alteração 17
Considerando 4

(4) Uma vez que os efeitos da relativamente 
recente Directiva 98/8/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de Fevereiro 
de 1998, relativa à colocação de produtos 
biocidas no mercado, só se tornarão visíveis 
muito após 2006, quando a primeira 
avaliação das substâncias activas utilizadas 
em produtos biocidas estiver finalizada, 
nem a Comissão nem a maioria dos 
Estados-Membros dispõem actualmente dos 
conhecimentos ou da experiência 
suficientes para propor mais medidas a 
respeito destes produtos. O âmbito do 
presente regulamento limita-se, assim, aos
produtos fitofarmacêuticos abarcados pela 
Directiva 91/414/CEE do Conselho, de 15 
de Julho de 1991, relativa à colocação dos 
produtos fitofarmacêuticos no mercado, 
relativamente à qual já existe vasta 
experiência a respeito de recolhas de dados. 
Se for necessário, o âmbito pode ser 
alargado numa fase ulterior, de forma a 
incluir os biocidas.

(4) O âmbito do presente regulamento 
abrange os pesticidas, que incluem, quer os 
produtos fitofarmacêuticos abarcados pela 
Directiva 91/414/CEE do Conselho, de 15 
de Julho de 1991, relativa à colocação dos 
produtos fitofarmacêuticos no mercado, 
relativamente à qual já existe vasta 
experiência a respeito de recolhas de dados, 
quer os produtos biocidas abrangidos pela 
Directiva 98/8/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 16 de Fevereiro de 1998, 
relativa à colocação de produtos biocidas 
no mercado1 que correspondam aos tipos 
de produtos 14 a 19, tal como se encontram 
definidos no respectivo Anexo V.

1 JO L 123 de 24.4.1998, p. 1. Directiva com a 
última redacção que lhe foi dada pela Directiva 
2007/47/CE (JO L 247 de 21.9.2007, p. 21).

Or. en

Justificação

The decision to extend the scope of the Regulation is related to the fact that biocidal products 
can be used the same way as plant protection products. They can contain the same active 
substances as PPPs and sometimes have identical formulations (e.g. rodenticides and 
disinfectants contained in Annex III of the Proposal can either be registered as PPPs or as 
biocidal products depending on the destination usage. Products applied directly or indirectly 
to crops in order to protect plants from organisms harmful to them are PPPs, but those used 
as general hygiene disinfectants are biocidal products). Also the application methods can be 
very similar, e.g. some public health insecticides under the biocides directive are used by 
aerial spraying, just like some PPPs.
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Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 18
Considerando 5

(5) A experiência de muitos anos da 
Comissão com a recolha de dados sobre as 
vendas e a utilização de produtos 
fitofarmacêuticos revelou a necessidade de 
contar com uma metodologia harmonizada 
de recolha de estatísticas a nível 
comunitário, tanto provenientes da cadeia de 
distribuição, como dos utilizadores. Além 
disso, no que se prende com o objectivo de 
calcular indicadores de risco fiáveis em 
conformidade com os objectivos da 
estratégia temática da utilização sustentável 
dos pesticidas, as estatísticas precisam de ser 
ir até ao grau de pormenor das substâncias 
activas.

(5) A experiência de muitos anos da 
Comissão com a recolha de dados sobre as 
vendas e a utilização de produtos 
fitofarmacêuticos revelou a necessidade de 
contar com uma metodologia harmonizada 
de recolha de estatísticas a nível comunitário
provenientes da cadeia de produção,
distribuição e utilização. Além disso, no que 
se prende com o objectivo de calcular 
indicadores de risco fiáveis em 
conformidade com os objectivos da 
estratégia temática da utilização sustentável 
dos pesticidas, as estatísticas precisam de ser 
ir até ao grau de pormenor das substâncias 
activas, designadamente, no que diz 
respeito aos produtos vegetais e animais, a 
fim de reduzir os riscos para os 
consumidores no final da cadeia alimentar.

Or. pl

Justificação

Faltava incluir alguns dos elos da cadeia de recolha de dados, que são referidos noutro local 
da proposta (por exemplo, no Considerando 6).

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 19
Considerando 6

(6) Entre as diferentes opções de recolha de 
dados analisadas na avaliação de impacto da 
estratégia temática da utilização sustentável 
dos pesticidas, a recolha de dados 
obrigatória foi recomendada enquanto 
melhor opção, porque permitiria o 
desenvolvimento de dados exactos e fiáveis 
relativos à produção, distribuição e 
utilização de produtos fitofarmacêuticos com 

(6) Entre as diferentes opções de recolha de 
dados analisadas na avaliação de impacto da 
estratégia temática da utilização sustentável 
dos pesticidas, a recolha de dados 
obrigatória foi recomendada enquanto 
melhor opção, porque permitiria o 
desenvolvimento e a monitorização de 
dados exactos e fiáveis relativos à produção, 
distribuição e utilização de produtos 
fitofarmacêuticos com rapidez e eficácia a 
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rapidez e eficácia a nível dos custos. nível dos custos.

Or. pl

Justificação

A redução da utilização de pesticidas pressupõe, não apenas a recolha de dados, a realização 
de inquéritos e o aprofundamento das estatísticas, mas também a monitorização desses dados 
do ponto de vista do impacto ambiental, a fim de melhor proteger os sistemas geodésicos e a 
vida humana.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 20
Considerando 8

(8) O Regulamento (CE) n.º 322/97 do 
Conselho, de 17 de Fevereiro de 1997, 
relativo às estatísticas comunitárias, 
constitui o quadro de referência para as 
disposições do presente regulamento. Esse 
regulamento prevê que a elaboração das 
estatísticas se faça no respeito pela 
imparcialidade, fiabilidade, objectividade, 
isenção científica, eficácia em relação aos 
custos e segredo estatístico.

(8) O Regulamento (CE) n.º 322/97 do 
Conselho, de 17 de Fevereiro de 1997, 
relativo às estatísticas comunitárias, 
constitui o quadro de referência para as 
disposições do presente regulamento. Esse 
regulamento prevê que a elaboração das 
estatísticas se faça no respeito pela 
imparcialidade, fiabilidade, objectividade, 
isenção científica, exactidão, eficácia em 
relação aos custos e segredo estatístico.

Or. pl

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 21
Considerando 9

(9) Será assegurada a necessária protecção 
da confidencialidade dos dados de valor 
comercial, entre outros meios, através de 
uma agregação adequada sempre que as 
estatísticas forem publicadas.

(9) Será assegurada a necessária protecção 
da confidencialidade dos dados de valor 
comercial, entre outros meios, através de 
uma agregação adequada sempre que as 
estatísticas forem publicadas. Contudo, tal 
agregação não deve em caso algum pôr em 
perigo a saúde e a segurança do ambiente.

Or. en
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Justificação

A protecção dos dados confidenciais deverá ir de par com a protecção da saúde humana e do 
meio ambiente.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 22
Considerando 9

(9) Será assegurada a necessária protecção 
da confidencialidade dos dados de valor 
comercial, entre outros meios, através de 
uma agregação adequada sempre que as 
estatísticas forem publicadas.

(9) Há que assegurar a criação de um
sistema transparente de transmissão de 
informações e de monitorização dos 
produtos fitofarmacêuticos e assegurar a 
necessária protecção da confidencialidade 
dos dados de valor comercial, entre outros 
meios, através de uma agregação adequada,
sempre que as estatísticas forem publicadas.
Porém, é imperativo que se chegue a um 
acordo sobre a disponibilização ao público 
de certos dados seleccionados sobre a 
utilização de produtos fitofarmacêuticos, 
em conformidade com o disposto na 
Convenção de Aarhus.

Or. pl

Justificação

Nem todos os dados recolhidos são confidenciais, motivo por que deveriam ser tornados 
públicos. O objectivo é informar e educar a opinião pública da União Europeia (em 
conformidade com o disposto na Convenção de Aarhus), bem como acautelar os riscos 
potenciais decorrentes da utilização injustificada de produtos fitofarmacêuticos.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 23
Considerando 9-A (novo)

(9-A) Haverá que proceder a uma 
avaliação da recolha de dados referentes ao 
impacto, quer na saúde humana e animal, 
quer no ambiente. Os resultados dessa 
avaliação deverão ser tornados públicos na 
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Internet.

Or. pl

Justificação

Deverá prestar-se a devida atenção ao impacto que os produtos fitofarmacêuticos 
desencadeiam, tanto na saúde humana e animal, como no ambiente, na perspectiva da 
tomada de eventuais decisões sobre a sua retirada.

Alteração apresentada por Daciana Octavia Sârbu

Alteração 24
Artigo 1, n.º 1

1. O presente regulamento estabelece um 
quadro para a produção de estatísticas 
comunitárias relativas à colocação no 
mercado e à utilização de produtos 
fitofarmacêuticos.

1. O presente regulamento estabelece um 
quadro para a produção de estatísticas 
comunitárias relativas à colocação no 
mercado e à utilização de pesticidas.

Or. en

Justificação

É necessário introduzir coerência entre as definições do Regulamento relativo às estatísticas 
e as do pacote dos pesticidas. A expressão “produtos fitofarmacêuticos” usada ao longo de 
toda a proposta, incluindo o título, poderá gerar confusão, posto que o termo “pesticidas” é 
referido nos títulos de todas as propostas. Por isso, a expressão “produtos fitofarmacêuticos”
deverá ser substituída pela palavra “pesticidas” no texto do presente Regulamento.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 25
Artigo 1, n.º 1

1. O presente regulamento estabelece um 
quadro para a produção de estatísticas 
comunitárias relativas à colocação no 
mercado e à utilização de produtos 
fitofarmacêuticos.

1. O presente regulamento estabelece um 
quadro para a produção de estatísticas 
comunitárias relativas à produção, à 
colocação no mercado e à utilização de 
produtos fitofarmacêuticos.

Or. pl
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Justificação

As estatísticas comunitárias relativas aos produtos fitofarmacêuticos deverão abranger a 
respectiva produção, comercialização e utilização, na perspectiva do estabelecimento de um 
sistema de controlos fiável.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 26
Artigo 1, n.º 1

1. O presente regulamento estabelece um 
quadro para a produção de estatísticas 
comunitárias relativas à colocação no 
mercado e à utilização de produtos 
fitofarmacêuticos.

1. O presente regulamento estabelece um 
quadro para a produção de estatísticas 
comunitárias relativas à colocação no 
mercado e à utilização de produtos 
fitofarmacêuticos e de produtos biocidas.

Or. en

Justificação

Na maioria dos casos, o ingrediente activo dos produtos biocidas também é utilizado como 
produto fitofarmacêutico. Os produtos biocidas têm praticamente o mesmo impacto na saúde 
e no ambiente. São já conhecidas todas as categorias, toda a produção e todo o comércio de 
produtos biocidas; por esta razão, este tipo de produtos deverá ser incluído no Regulamento.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 27
Artigo 1, n.º 2, travessão 1

- às quantidades anuais de produtos 
fitofarmacêuticos colocados no mercado, em 
conformidade com o anexo I.

- às quantidades anuais de produtos 
fitofarmacêuticos produzidos e colocados no 
mercado, em conformidade com o anexo I.

Or. pl

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 28
Artigo 1, n.º 2, travessão 2-A (novo)

- a quantidade anual de produtos biocidas 
comercializados, nos termos do Anexo I, do 
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Anexo IA e do Anexo IB da Directiva 
98/8/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, relativa à colocação de produtos 
biocidas no mercado.

Or. en

Justificação

Vide justificação à alteração relativa ao n.º 1 do artigo 1.º.

Alteração apresentada por Daciana Octavia Sârbu

Alteração 29
Artigo 2, alínea a)

a) "Produtos fitofarmacêuticos", os 
produtos na acepção do artigo 2.º, n.º 1, da 
Directiva 91/414/CEE, com a redacção que 
lhe foi dada;

a) "Pesticidas", os produtos que abrangem:

a-A) "Produtos fitofarmacêuticos", os 
produtos na acepção do artigo 2.º, n.º 1, da 
Directiva 91/414/CEE, com a redacção que 
lhe foi dada;

a-B) “Produtos biocidas”, os produtos na 
acepção da Directiva 98/8/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de Fevereiro de 1998, relativa à colocação 
de produtos biocidas no mercado, que 
correspondam aos tipos de produtos 14 a 
19, tal como se encontram definidos no 
respectivo Anexo V;

Or. en

Justificação

Uma vez que a expressão “produtos fitofarmacêuticos” será substituída pelo termo 
“pesticidas” ao longo de todo o Regulamento, cumpre esclarecer o perímetro semântico do 
conceito de “pesticida”. No caso vertente, o conceito de “pesticida” abrange os produtos 
fitofarmacêuticos, tal como são definidos na Directiva supracitada, e os produtos biocidas 
referidos na Directiva-Quadro relativa à utilização sustentável dos pesticidas.



PE396.535v01-00 10/20 AM\690001PT.doc

PT

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 30
Artigo 2, alínea a-A) (nova)

a-A) “Estatística”, os dados estatísticos na 
acepção do n.º 1 do artigo 3.º do presente 
Regulamento;

Or. pl

Justificação

Há que incluir uma definição do que se entende por “estatística” no presente regulamento do 
PE e do Conselho.

Alteração apresentada por Hartmut Nassauer

Alteração 31
Artigo 2, alínea c)

c) "Colocação no mercado", a colocação no 
mercado na acepção do artigo 2.°, n.° 10, da 
Directiva 91/414/CEE, com a redacção que 
lhe foi dada;

c) "Colocação no mercado", a colocação no 
mercado na acepção do artigo 2.°, n.° 10, da 
Directiva 91/414/CEE, com a redacção que 
lhe foi dada;

Or. de

Justificação

A presente alteração implica uma correcção linguística, que apenas diz respeito à versão 
alemã.

Alteração apresentada por Hartmut Nassauer

Alteração 32
Artigo 2, alínea f)

f) "Utilizador profissional", uma pessoa 
singular ou colectiva que, no exercício da 
sua actividade profissional, utilize 
pesticidas, nomeadamente os operadores, 
técnicos e empregadores, bem como os 

f) "Utilizador profissional", uma pessoa 
singular ou colectiva que, no exercício da 
sua actividade profissional, utilize produtos 
fitofarmacêuticos, nomeadamente os 
operadores, técnicos e empregadores, bem 
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trabalhadores por conta própria, dos sectores 
agrícola e não agrícola, na acepção do artigo 
3.º da Directiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho que estabelece um quadro de 
acção a nível comunitário para uma 
utilização sustentável dos pesticidas.

como os trabalhadores por conta própria, dos 
sectores agrícola e não agrícola, na acepção 
do artigo 3.º da Directiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho que estabelece um 
quadro de acção a nível comunitário para 
uma utilização sustentável dos produtos 
fitofarmacêuticos.

Or. de

Justificação

Trata-se da designação correcta do grupo de substâncias, para o qual as estatísticas devem 
ser produzidas. Vide também o título do Regulamento.

Alteração apresentada por Hartmut Nassauer

Alteração 33
Artigo 3, n.º 1, parágrafo 1

1. Os Estados-Membros recolhem os dados 
necessários à especificação das 
características enumeradas nos anexos I e II 
recorrendo a:

1. Os Estados-Membros recolhem os dados 
necessários à especificação das 
características enumeradas nos anexos I e II 
recorrendo a uma, ou a uma combinação, 
das medidas seguintes:

Or. de

Justificação

Trata-se de uma formulação mais lógica do ponto de vista linguístico.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 34
Artigo 3, n.º 1, travessão -1 (novo)

- dados relativos aos produtores, 
comerciantes e importadores de pesticidas,

Or. en
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Justificação

Os produtores, comerciantes e importadores de pesticidas dispõem dos dados de maior 
relevância em matéria de protecção fitossanitária e de comercialização de produtos biocidas.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 35
Artigo 3, n.º 1, travessão 1

- inquéritos - inquéritos e monitorização

Or. pl

Justificação

A redução da utilização de pesticidas pressupõe não apenas a recolha de dados, a realização 
de inquéritos e o aprofundamento das estatísticas, mas também a monitorização desses dados 
do ponto de vista do impacto ambiental, a fim de melhor proteger os sistemas geodésicos e a 
vida humana.

Alteração apresentada por Hartmut Nassauer

Alteração 36
Artigo 3, n.º 1, travessões 4 e 5

- fontes administrativas, ou - outras fontes administrativas, ou
- uma combinação destes meios, incluindo
processos de estimação estatística com base 
em juízos periciais ou em modelos.

- processos de estimação estatística com 
base em juízos periciais ou em modelos.

Or. de

Justificação

Trata-se de uma formulação mais lógica do ponto de vista linguístico.

Alteração apresentada por Hartmut Nassauer

Alteração 37
Artigo 3, n.º 2
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2. Os Estados-Membros transmitem à 
Comissão os resultados estatísticos, 
incluindo os dados confidenciais, em 
conformidade com o calendário e a 
periodicidade especificados nos anexos I e 
II. Os dados são apresentados de acordo com 
a classificação fornecida no anexo III.

2. Os Estados-Membros transmitem à 
Comissão os resultados estatísticos, em 
conformidade com o calendário e a 
periodicidade especificados nos anexos I e 
II. Os dados são apresentados de acordo com 
a classificação fornecida no anexo III. Os 
Estados-Membros podem proceder à 
agregação dos dados por razões de 
confidencialidade.

Or. de

Justificação

1. Para o aprofundamento dos indicadores de risco, que é o objectivo do Regulamento das 
estatísticas, são apenas necessários os resultados estatísticos obtidos, não havendo, assim, 
necessidade de recorrer a informação confidencial. Eis o motivo por que este passo se torna 
supérfluo.

2. Deverá ser possível agregar os dados transmitidos em conformidade com a classificação 
constante do Anexo III, a fim de salvaguardar as informações confidenciais relativas ao 
funcionamento das empresas.

Alteração apresentada por Hartmut Nassauer

Alteração 38
Artigo 3, n.º 6

6. Sempre que se determinar necessário, 
por razões de confidencialidade, a Comissão 
agrega os dados antes de estes serem 
publicados, de acordo com as classes 
químicas ou com as categorias dos produtos, 
conforme indicado no anexo III.

6. Por razões de confidencialidade, a 
Comissão agrega os dados antes de estes 
serem publicados, de acordo com as classes 
químicas ou com as categorias dos produtos, 
conforme indicado no anexo III.

Em conformidade com o artigo 15.º do 
Regulamento (CE) n.º 322/97 do Conselho 
relativo às estatísticas comunitárias, os 
dados confidenciais obtidos exclusivamente 
para a elaboração das estatísticas 
comunitárias são utilizados quer pelas 
autoridades nacionais, quer pelas
autoridades comunitárias, unicamente para 
fins estatísticos, a menos que os inquiridos 
tenham dado de forma inequívoca a sua 
autorização para que esses dados 
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confidenciais sejam utilizados para outros 
fins. Mais especificamente, e antes da 
publicação, a Comissão agrega os dados de 
acordo com as classes ou categorias 
químicas de produtos indicadas no 
Anexo III, sempre que a salvaguarda da 
confidencialidade assim o imponha.

Or. de

Justificação

O manuseamento de dados confidenciais tem de ser regulamentado não apenas no que diz 
respeito a publicações; há também que especificar que tais dados não devem ser utilizados 
para quaisquer outros fins distintos do objectivo a que se destinavam.

Alteração apresentada por Daciana Octavia Sârbu

Alteração 39
Artigo 4, n.º 2, alínea d)

d) Adaptação da lista de substâncias a 
abarcar e da sua classificação em categorias 
de produtos e classes químicas, conforme 
constantes do anexo III.

d) Adaptação da lista de substâncias a 
abarcar e da sua classificação em categorias 
de produtos e classes químicas, conforme 
constantes do anexo III. Cumpre proceder à
adaptação da lista de substâncias com 
carácter de regularidade e à luz das
investigações em curso sobre as 
substâncias activas.

Or. en

Justificação

O Anexo referente às substâncias activas tem de ser actualizado, sempre que uma nova 
substância activa seja incluída no Anexo I do procedimento de autorização, em especial, 
atendendo ao facto de a lista das substâncias activas ser actualizada ao abrigo da Directiva-
-Quadro.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 40
Artigo 6, n.º 2
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O primeiro relatório é entregue até final do 
sétimo ano civil subsequente ao ano da 
entrada em vigor do presente regulamento.

O primeiro relatório é entregue até final do 
quarto ano civil subsequente ao ano da 
entrada em vigor do presente regulamento.

Or. en

Justificação

A maioria dos dados já se encontra disponível, pelo que o primeiro relatório deverá ser 
apresentado o mais depressa possível.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 41
Anexo I, título

Estatísticas relativas à colocação de produtos 
fitofarmacêuticos no mercado

Estatísticas relativas à produção e colocação 
de produtos fitofarmacêuticos no mercado

Or. pl

Justificação

As estatísticas devem abranger a produção e a colocação no mercado de produtos 
fitofarmacêuticos.

Alteração apresentada por Hartmut Nassauer

Alteração 42
Anexo I, secção 1

As estatísticas abarcarão todas as 
substâncias enumeradas no anexo III que 
consistam em substâncias activas, agentes 
de protecção ou agentes sinérgicos
presentes nos produtos fitofarmacêuticos 
colocados no mercado de cada Estado-
-Membro. Presta-se especial atenção para 
evitar uma contagem dupla na eventualidade 
de haver uma re-embalagem do produto ou 
uma transferência da autorização entre 
fornecedores.

As estatísticas abarcarão todas as 
substâncias enumeradas no anexo III 
presentes nos produtos fitofarmacêuticos 
colocados no mercado de cada Estado-
-Membro. Presta-se especial atenção para 
evitar uma contagem dupla na eventualidade 
de haver uma re-embalagem do produto ou 
uma transferência da autorização entre 
fornecedores.
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Or. de

Justificação

Esta formulação já aparece na definição de "substâncias" na alínea b) do artigo 2.º e na 
frase de abertura do Anexo III, que é o contexto a que logicamente pertence. Aqui, torna-se 
supérflua e linguisticamente infeliz, motivo por que deverá ser omitida.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 43
Anexo I, secção 2

A quantidade de cada substância enumerada 
no anexo III presente em produtos
fitofarmacêuticos colocados no mercado é 
objecto de compilação.

A quantidade de cada substância enumerada 
no anexo III presente em produtos 
fitofarmacêuticos e biocidas colocados no 
mercado é objecto de compilação em cada 
um dos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

O objectivo do Regulamento é o de minorar os riscos decorrentes da utilização de pesticidas 
e de comparar a situação nos diferentes Estados-Membros. Estes objectivos só podem ser 
alcançados, se existirem dados a nível nacional e regional.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 44
Anexo I, secção 3

Os dados são expressos em quilogramas de 
substâncias.

Os dados são expressos em quilogramas de 
substâncias activas.

Or. en

Justificação

A expressão “substância activa” é a correcta.
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Alteração apresentada por Hartmut Nassauer

Alteração 45
Anexo I, secção 6, nº 3

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

Suprimido

Or. de

Justificação

Estas estimativas exigiriam um esforço administrativo considerável, sem que se perceba a 
razão por que são necessárias para determinar os indicadores de risco dos produtos 
fitofarmacêuticos, que é o objectivo declarado dos dados a obter. Um tal esforço seria, assim, 
supérfluo, pelo que a sua referência deverá ser suprimida.

Alteração apresentada por Daciana Octavia Sârbu

Alteração 46
Anexo I, secção 6, n.º 3

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

O relatório respeitante ao segundo ano de 
referência comporta uma estimativa 
grosseira das proporções da quantidade total 
das substâncias pertencentes a cada grupo 
principal enumerado no anexo III presentes 
em produtos fitofarmacêuticos colocados no 
mercado, para deles ser feita uma utilização 
agrícola ou não agrícola, designadamente, 
em zonas verdes municipais, na 
manutenção rodoviária e ferroviária, em 
superfícies urbanas 
resistentes/impermeáveis e para uso 
privado. Estas estimativas são renovadas de 
cinco em cinco anos.
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Or. en

Justificação

A contaminação da água pelos pesticidas é uma questão candente na Europa e há indícios de 
que muitos dos casos de contaminação resultam de actividades não agrícolas (por exemplo, 
da colocação de superfícies resistentes/impermeáveis, ou da contaminação da água da 
drenagem dos campos).

Alteração apresentada por Daciana Octavia Sârbu

Alteração 47
Anexo II, secção 1, n.º 1

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

1. As estatísticas abarcam a utilização 
agrícola de pesticidas pelos agricultores em 
cada Estado-Membro.

Or. en

Justificação

O âmbito do Anexo II deveria restringir-se aos pesticidas utilizados pelos agricultores, uma 
vez que seria muito difícil avaliar de um ponto de vista estatístico as utilizações de pesticidas 
fora da agricultura. Os pesticidas podem ser usados por uma gama muito ampla de 
utilizadores, para os quais não existe até ao momento qualquer experiência ou abordagem 
harmonizada. Este aspecto poderia afectar o plano da eficiência e aumentar os custos do 
Regulamento.

Alteração apresentada por Hartmut Nassauer

Alteração 48
Anexo II, secção 1, n.º 3

3. As estatísticas abarcam todas as 
substâncias enumeradas no anexo III que 
consistam em substâncias activas, agentes 
de protecção ou agentes sinérgicos presentes 
nos produtos fitofarmacêuticos utilizados 
nas culturas seleccionadas durante o período 
de referência.

3. As estatísticas abarcam todas as 
substâncias enumeradas no anexo III, 
excepto agentes de protecção e agentes 
sinérgicos presentes nos produtos 
fitofarmacêuticos utilizados nas culturas 
seleccionadas durante o período de 
referência.

Or. de
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Justificação

Para obter indicadores de risco em relação aos produtos fitofarmacêuticos, que é o objectivo 
da recolha de dados, não se afigura necessário incluir os agentes de protecção e os agentes 
sinérgicos, atendendo a que isso implicaria um significativo encargo financeiro e 
administrativo. Por esse motivo, a inclusão deste grupo de substâncias no Anexo II é 
supérflua e deverá ser suprimida.

Alteração apresentada por Hartmut Nassauer

Alteração 49
Anexo II, secção 2, n.º 1

1. A quantidade de cada substância 
enumerada no anexo III presente em 
produtos fitofarmacêuticos utilizados em 
cada cultura seleccionada é compilada 
juntamente com a área total cultivada e com 
a "área de cultivo tratada" com essa 
substância.

1. A quantidade de cada substância 
enumerada no anexo III presente em 
produtos fitofarmacêuticos utilizados em 
cada cultura seleccionada é compilada 
juntamente com a área de cultivo para a 
qual existam dados estatísticos disponíveis 
e com a "área de cultivo tratada" com essa 
substância.

Or. de

Justificação

Trata-se de uma precisão necessária, para permitir que os dados estatísticos disponíveis 
possam ser utilizados na determinação da quantidade em causa.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 50
Anexo II, secção 3, n.º 1

1. As quantidades das substâncias utilizadas 
são expressas em quilogramas.

1. As quantidades das substâncias activas
utilizadas são expressas em quilogramas.

Or. en

Justificação

A expressão “substância activa” é a correcta.
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