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Legenda dos símbolos utilizados 

 * Processo de consulta 
Maioria dos votos expressos 

 **I Processo de cooperação (primeira leitura) 
Maioria dos votos expressos 

 **II Processo de cooperação (segunda leitura) 
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum 
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum 

 *** Parecer favorável 
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE 

 ***I Processo de co-decisão (primeira leitura) 
Maioria dos votos expressos 

 ***II Processo de co-decisão (segunda leitura) 
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum 
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum 

 ***III Processo de co-decisão (terceira leitura) 
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum 

 
(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão) 
 

 

Alterações a textos legais 

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados. 
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção do 
regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 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 
(9262/1/2004 – C6-0110/2004 – 2003/0052(COD)) 

(Processo de co-decisão: segunda leitura) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a posição comum do Conselho (9262/1/2004 – C6-0110/2004), 

– Tendo em conta a sua posição em primeira leitura1 sobre a proposta da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho (COM(2003)0117)2, 

– Tendo em conta a proposta alterada da Comissão (COM(2004)0587)3, 

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º do Tratado CE, 

– Tendo em conta o artigo 62º do seu Regimento, 

– Tendo em conta a recomendação para segunda leitura da Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A6-0000/2004), 

1. Altera a posição comum como se segue; 

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão. 

Posição comum do Conselho 
 

Alterações do Parlamento 

Alteração 1 
Considerando 2 

(2) A existência de diferenças entre limites 
máximos de resíduos de pesticidas a nível 
nacional pode originar barreiras ao 
comércio dos produtos incluídos no 
Anexo I ao Tratado e dos produtos deles 
derivados, entre Estados-Membros e entre 

(2) O presente regulamento respeita 
directamente ao modo como a saúde é 
encarada pela opinião pública e é 
relevante para o funcionamento do 
mercado interno. A existência de 
diferenças entre limites máximos de 

                                                 
1 Textos Aprovados P5_TA(2004)0299 
2 JO C ... / Ainda não publicada em JO 
3 JO C ... / Ainda não publicada em JO 
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países terceiros e a Comunidade. Por esse 
motivo, e no interesse da livre circulação 
de mercadorias, da igualdade de condições 
de concorrência entre os Estados-Membros 
e da protecção dos consumidores, é 
conveniente que os limites máximos de 
resíduos (LMR) nos produtos de origem 
vegetal ou animal sejam fixados a nível 
comunitário. 

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

Justificação 

A presente alteração retoma parte do considerando 2 da proposta inicial da Comissão. O 
documento inicial da Comissão fazia menção à saúde pública, o que não se verifica na 
posição adoptada pelo Conselho. Afigura-se importante manter essa menção. 
 

Alteração 2 
Considerando 5 

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

(5) Um dos métodos mais importantes de 
protecção das plantas e dos produtos 
vegetais dos efeitos de organismos nocivos 
consiste na utilização de produtos 
fitofarmacêuticos. Todavia, uma 
consequência possível dessa utilização 
pode ser a presença de resíduos nos 
produtos tratados, nos animais alimentados 
com esses produtos e no mel produzido por 
abelhas expostas àquelas substâncias. Dado 
que a saúde pública se deve sobrepor ao 
interesse da protecção das culturas, em 
conformidade com a Directiva 
91/414/CEE, importa assegurar que esses 
resíduos não estejam presentes em níveis 
que representem um risco inaceitável para 
os seres humanos e, sempre que relevante, 
para os animais. 

Justificação 

A presente alteração retoma parcialmente a alteração 3 apresentada em primeira leitura. 
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Importante se afigura especificar que os imperativos de saúde pública devem ser sempre, 
pelo menos, satisfeitos, aquando da fixação dos LMR. 
 

Alteração 3 
Considerando 6 

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

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

Justificação 

Sendo embora judicioso reduzir os riscos associados à utilização de produtos 
fitofarmacêuticos, a investigação levada a cabo neste domínio indicia que a redução das 
quantidades utilizadas não constitui uma solução. Importa, pois, determinar um nível óptimo. 
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Alteração 4 
Considerando 12 bis (novo) 

 (12 bis) Aquando da avaliação do teor 
máximo de resíduos dos pesticidas, deverá 
também reconhecer-se que são poucos os 
consumidores que têm conhecimento dos 
riscos decorrentes dos pesticidas. Seria 
conveniente que a Autoridade Europeia 
para a Segurança dos Alimentos 
empreendesse um processo de 
esclarecimento total do público acerca de 
tais riscos.  

Justificação 

A presente alteração reintroduz a alteração 5 apresentada em primeira leitura. 
 

Alteração 5 
Considerando 12 ter (novo) 

 (12 ter)  Os Estados-Membros devem 
estudar a possibilidade de publicar os 
nomes das empresas cujos produtos 
contenham um teor de resíduos de 
pesticidas superior ao máximo autorizado. 

Justificação 

Reintrodução da alteração 15 apresentada em primeira leitura. Este dispositivo permitiria 
aos consumidores terem pleno conhecimento das empresas que tivessem ultrapassado os 
limites máximos autorizados de resíduos de pesticidas. 
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Alteração 6 
Considerando 14 

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

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

Justificação 

Reintrodução parcial da alteração 7 apresentada em primeira leitura. Afigura-se lógico 
definir normas em matéria de notificação dos LMR a nível comunitário. Caso contrário, 
reinará a confusão. 
 

Alteração 7 
Considerando 24 

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

(24) É necessário que a Autoridade analise 
os pedidos de fixação de LMR e os 
relatórios de avaliação elaborados pelos 
Estados-Membros, tendo em vista a 
determinação dos riscos associados para os 
consumidores e, sempre que relevante, para 
os animais. Assim, é necessário garantir 
que a Autoridade disponha dos recursos 
suficientes para poder assumir essas 
funções. 

Justificação 

Reintrodução da alteração 13 apresentada em primeira leitura. A importância de que se 
reveste o papel da Autoridade Europeia da Segurança Alimentar na avaliação dos riscos 
deveria reflectir-se nos recursos à mesma atribuídos. 
 

Alteração 8 
Considerando 30 bis (novo) 

 (30 bis) A fim de garantir que os 
consumidores sejam devidamente 
informados, os Estados-Membros 
publicarão trimestralmente na Internet os 
resultados das acções nacionais de 
controlo dos resíduos, fornecendo todos 
os dados individuais, que incluirão o local 
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da recolha e  os nomes do retalhista, do 
distribuidor e/ou do produtor em causa. 

Justificação 

Reintrodução da alteração 59 apresentada em primeira leitura. A transparência é importante 
para os consumidores, devendo ser-lhes proporcionada a possibilidade de optar 
conscientemente por um produto, nomeadamente com base na presença de resíduos e na 
conformidade com o regulamento. Esta publicação trimestral dos resultados das acções 
nacionais de controlo dos resíduos é já praticada no Reino Unido. 
 

Alteração 9 
Artigo 3, nº 2, alínea g) 

g) "Tolerância de importação": um LMR 
fixado para produtos importados, sempre 
que: 

g) "Tolerância de importação": um LMR 
fixado para produtos importados, sempre 
que: 

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

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

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

- um nível diferente seja adequado dado o 
LMR existente na Comunidade ter sido 
fixado por outras razões que não as 
referentes à saúde pública e para um 
produto específico e uma utilização 
específica; 

Justificação 

O texto inicial do Parlamento adaptava a proposta no intuito de responder aos receios de que 
o comércio internacional tivesse o primado sobre a saúde pública. O Conselho retomou a 
versão inicial. A presente alteração representa uma proposta de compromisso. 
 

Alteração 10 
Artigo 7, nº 2 

2. Se for necessário, o Estado-Membro que 
procede à avaliação solicitará ao requerente 
a apresentação de informações 
suplementares para além das requeridas no 

2. Se for necessário, o Estado-Membro que 
procede à avaliação solicitará ao requerente 
a apresentação de informações 
suplementares para além das requeridas no 
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n.º 1, num prazo estabelecido por esse 
Estado-Membro. 

n.º 1, num prazo estabelecido por esse 
Estado-Membro. Em caso algum, esse 
prazo poderá ser superior a dois anos. 

Justificação 

Reintrodução da alteração 34 apresentada em primeira leitura. A fixação dos prazos pelos 
Estados-Membros constituiria fonte de excessiva confusão e de disparidade normativa. O 
presente prazo viabiliza aos produtores o tempo necessário para a aquisição de dados, 
protegendo, porém, o público nos casos em que a autoridade competente considere existir um 
perigo significativo. 
 

Alteração 11 
Artigo 13, parágrafo 1 

Qualquer decisão ou ausência de decisão 
da Autoridade ao abrigo da competência 
que lhe é atribuída pelo presente 
regulamento pode ser reapreciada pela 
Comissão, por iniciativa própria ou em 
resposta a um pedido de um 
Estado-Membro ou de qualquer outra 
pessoa directa e individualmente 
interessada. 

Qualquer decisão ou ausência de decisão 
da Autoridade ao abrigo da competência 
que lhe é atribuída pelo presente 
regulamento pode ser reapreciada pela 
Comissão,  em resposta a um pedido de um 
Estado-Membro ou de qualquer outra 
pessoa directa e individualmente 
interessada. 

Justificação 

Caso a Autoridade não cumpra as suas obrigações, o Estado-Membro ou a pessoa 
interessada dispõe de uma possibilidade de recurso. Não é necessário que a Comissão 
disponha da faculdade de reapreciar procedimentos por iniciativa própria e de pôr em causa 
a independência da Autoridade. 
 

Alteração 12 
Artigo 14, nº 2, alínea b) 

b) A eventual presença de resíduos de 
pesticidas resultante de outras fontes que 
não sejam utilizações fitossanitárias 
correntes de substâncias activas; 

b) A eventual presença de resíduos de 
pesticidas resultante de outras fontes que 
não sejam utilizações fitossanitárias 
correntes de substâncias activas, bem como 
os seus efeitos cumulativos e sinérgicos 
conhecidos;  

Justificação 

Reintrodução da alteração 43 apresentada em primeira leitura. Quando tenha sido 
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cientificamente demonstrado que uma substância tem efeitos cumulativos e sinérgicos, 
cumpre ter estes últimos em consideração. 
 

Alteração 13 
Artigo 16, nº 1, alínea b) 

b) Se os produtos em causa representarem 
uma parte reduzida do regime alimentar 
dos consumidores e, se for caso disso, dos 
animais; ou 

b) Se os produtos em causa representarem 
uma parte reduzida do regime alimentar 
dos consumidores e não representarem 
uma parte importante do regime 
alimentar de qualquer subgrupo; e, se for 
caso disso, dos animais; ou 

Justificação 

Reintrodução da alteração 50 apresentada em primeira leitura. Reputa-se importante 
assegurar a protecção de todos os consumidores, incluindo os subgrupos susceptíveis de 
consumir maiores quantidades de produtos específicos. 
 

Alteração 14 
Artigo 16, nº 1, alínea c) 

c) Em relação ao mel; ou c) Em relação ao mel e às infusões à base 
de plantas, quando os resíduos de 
pesticidas possam ser fixados para um 
produto completo com base em dados de 
vigilância e atento o parecer 
fundamentado da Autoridade, nos termos 
do procedimento previsto no nº 2 do artigo 
49º; 

Justificação 

Reintrodução da alteração 52 apresentada em primeira leitura. As infusões à base de plantas 
podem conter até 200 ingredientes, sendo difícil obter dados relativamente a um grande 
número dos mesmos. Esta a razão pela qual lhes foi consagrada uma categoria distinta no 
relatório inicial do Parlamento. A presente alteração assegura a obtenção de um valor 
composto, que garante a segurança dos consumidores e a eficácia do mecanismo. 
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Alteração 15 
Artigo 25 

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

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

Justificação 

Reintrodução da alteração 49 apresentada em primeira leitura. É importante mencionar que 
os limites máximos de resíduos temporários devem assentar nas boas práticas agrícolas. 
 

Alteração 16 
Artigo 26, nº 2 

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

2. Esses controlos dos resíduos de 
pesticidas consistirão concretamente na 
colheita e análise de amostras, com 
identificação dos pesticidas presentes e dos 
teores de resíduos respectivos. Essas 
acções de vigilância deveriam ser 
efectuadas, em particular, no local de 
distribuição ao consumidor. 

Justificação 

Reintrodução da alteração 54 apresentada em primeira leitura. Afigura-se importante que os 
resíduos sejam controlados no local de distribuição ao consumidor. 
 

Alteração 17 
Artigo 30, nº 3 

3. Os Estados-Membros participarão no 
programa comunitário de controlo previsto 
no artigo 29.º. 

3. Os Estados-Membros participarão no 
programa comunitário de controlo previsto 
no artigo 29.º. Os Estados-Membros 
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publicarão trimestralmente na Internet 
todos os resultados das acções nacionais 
de controlo dos resíduos. Caso os LMR 
sejam ultrapassados, os Estados-Membros 
poderão citar o nome do retalhista, do 
distribuidor ou do produtor em causa. 

Justificação 

Reintrodução da alteração 59 apresentada em primeira leitura. A transparência é importante 
para os consumidores, devendo ser-lhes proporcionada a possibilidade de optarem 
conscientemente por um produto, nomeadamente com base na presença de resíduos e na 
conformidade com o regulamento. Esta publicação trimestral dos resultados das acções 
nacionais de controlo dos resíduos é já praticada no Reino Unido. 
 

Alteração 18 
Artigo 35 

São aplicáveis os artigos 53.º e 54.º do 
Regulamento (CE) n.º 178/2002 se, em 
virtude de novas informações ou de uma 
reavaliação das informações existentes, a 
saúde humana ou a saúde animal puderem 
ser postas em perigo por resíduos de 
pesticidas ou por LMR enumerados no 
presente regulamento, exigindo medidas 
imediatas. 

São aplicáveis os artigos 53.º e 54.º do 
Regulamento (CE) n.º 178/2002 se, em 
virtude de novas informações ou de uma 
reavaliação das informações existentes, a 
saúde humana ou a saúde animal puderem 
ser postas em perigo por resíduos de 
pesticidas ou por LMR enumerados no 
presente regulamento, exigindo medidas 
imediatas. No caso dos produtos frescos, o 
prazo de que dispõe a Comissão para 
tomar uma decisão é reduzido para 7 dias.  

Justificação 

Reintrodução da alteração 61 apresentada em primeira leitura. Não se afigura judicioso ser 
fixado o mesmo prazo para produtos frescos e para produtos secos - os produtos frescos com 
mais de dez dias são impróprios para consumo. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
 

Muito nos apraz verificar o resultado da abordagem adoptada pelo Conselho relativamente  ao 
presente documento, tornando-o num texto cujo tratamento se afigura muito mais fácil do que 
o da proposta inicial da Comissão. A proposta revela-se agora mais vocacionada para o 
objectivo visado e mais fácil de seguir, afigurando-se um documento legislativo útil. 
Particularmente bem-vinda é a simplificação do procedimento comunitário aplicável aos 
pedidos, que define com muito maior clareza o papel a desempenhar pelos Estados-Membros, 
pela Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar e pela Comissão. O Conselho aborda 
igualmente o problema dos LMR temporários de modo muito mais convincente. Muito nos 
apraz constatar que o prazo estipulado para os anexos no Regulamento, tal como aprovado 
pelo Parlamento em primeira leitura, foi retomado pelo Conselho na sua posição comum, bem 
como a atenção conferida aos produtos de utilização considerada essencial. 
 
Não obstante, a posição do Conselho negligencia aspectos de saúde pública. Tendo embora a 
legislação por objecto LMR que constituem mais propriamente regras comerciais, assentes em 
boas práticas agrícolas, do que  normas de saúde pública, continua, no entanto, a subsistir 
confusão relativamente aos LMR e aos pesticidas em geral, questão esta a que a legislação 
deveria dar uma resposta. Para esse efeito, cumpre votar atenção particular às situações em 
que os LMR são ultrapassados, citando os responsáveis e denunciando-os. Importa igualmente 
velar pelo estabelecimento de normas comuns em matéria de notificação dos LMR e de 
controlo no local de distribuição. Impõe-se velar por que os subgrupos susceptíveis de 
consumir uma maior quantidade de um determinado tipo de produto beneficiem de plena 
protecção. Importante se afigura igualmente assegurar a aplicação de normas estritas às 
importações. As tolerâncias de importação são indispensáveis às trocas comerciais e revelam-
se necessárias no caso dos produtos que não são utilizados na União Europeia por razões de 
rendibilidade. Paralelamente a estas preocupações, são apresentadas alterações no intuito de 
facilitar o bom funcionamento da legislação. Estas prevêem, nomeadamente, a fixação de um 
prazo máximo de dois anos quando forem exigidas informações complementares, a redução 
do prazo requerido para efeitos de tomada de decisões em matéria de procedimentos de 
urgência relativos a produtos frescos e um ponto de vista ponderado relativamente às 
infusões, que devem constituir objecto de uma análise distinta  em virtude do grande número 
de ingredientes que as compõem. 
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