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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a Estratégia Temática para uma Utilização Sustentável dos Pesticidas
(2007/2006 (INI))

O Parlamento Europeu,

− Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões – Estratégia Temática para 
uma Utilização Sustentável dos Pesticidas (COM(2006)0372),

− Tendo em conta a Decisão n.º 1600/2002/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de Julho de 2002, que estabelece o sexto programa comunitário de acção em matéria de 
Ambiente1,

− Tendo em conta a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece um quadro de acção a nível comunitário para uma utilização sustentável dos 
pesticidas (COM(2006)0373),

− Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado (COM(2006)0388),

− Tendo em conta o artigo 175.º do Tratado CE,
− Tendo em conta o artigo 6º do Tratado CE, nos termos do qual as exigências em matéria 

de protecção do ambiente devem ser integradas na definição e execução das políticas e 
acções da Comunidade, em especial com o objectivo de promover um desenvolvimento 
sustentável,

− Tendo em conta 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 animal2,

− Tendo em conta 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 água3, a Directiva 98/83/CE do Conselho, de 3 de Novembro de 1998, relativa à 
qualidade da água destinada ao consumo humano4, a Directiva 75/440/CEE do Conselho, 
de 16 de Junho de 1975, relativa à qualidade das águas superficiais destinadas à produção 
de água potável nos Estados-Membros5 e a Directiva 2006/118/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro de 2006, relativa à protecção das águas 
subterrâneas contra a poluição e a deterioração6, 

− Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de Dezembro de 2006, relativo ao registo, avaliação, autorização e 
restrição de substâncias químicas (REACH), que cria a Agência Europeia das Substâncias 
Químicas, e a Directiva 2006/121/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

  
1 JO L 242 de 10.9.2002, p. 1.
2 JO L 70 de 16.3.2005, p. 1.
3 JO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
4 JO L 330 de 5.12.1998, p. 32.
5 JO L 194 de 25.7.1975, p. 26.
6 JO L 372 de 27.12.2006, p. 19.
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18 de Dezembro de 2006, que altera a Directiva 67/548/CEE do Conselho, relativa à 
aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes à 
classificação, embalagem e rotulagem das substâncias perigosas, a fim de a adaptar ao 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de 
substâncias químicas (REACH) e que cria a Agência Europeia das Substâncias Químicas1,

− Tendo em conta o relatório de síntese da Comissão Europeia intitulado “Possibilities for 
Future EU Environmental Policy on Plant Protection Products” (Possibilidades da futura 
política ambiental da UE relativa aos produtos fitofarmacêuticos) (1997),

− Tendo em conta o artigo 45.º do seu Regimento,

− Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e o parecer Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural
(A6-0000/2007),

A. Considerando que a utilização de produtos fitofarmacêuticos na UE entre 1992 e 2003
continuou a ser significativa e não diminuiu,

B. Considerando que ainda se podem encontrar no ambiente quantidades indesejáveis de 
determinados pesticidas, em especial no solo e na água; considerando que ainda se 
encontram na produção agrícola resíduos que excedem os valores-limite regulamentares,

C. Considerando que, embora sejam inegáveis os benefícios resultantes da utilização de 
pesticidas e a sua importância para assegurar uma produção agrícola competitiva, eficaz e 
sustentável na Europa, o público em geral deveria ser mais bem informado dos possíveis 
riscos para a saúde e o ambiente e dos efeitos adversos associados a essa utilização,

D. Considerando a inexistência de um sistema transparente de informação e de monitorização 
relativo à utilização de pesticidas e aos níveis de resíduos nos produtos, incluindo o 
desenvolvimento de indicadores apropriados,

1. Reconhece a necessidade de um enquadramento legal no domínio da utilização de 
pesticidas, uma vez que a legislação em vigor não se tem mostrado suficiente para 
assegurar a minimização dos perigos e riscos para a saúde e o ambiente decorrentes da 
utilização de pesticidas;

2. Acolhe favoravelmente a Estratégia Temática para uma Utilização Sustentável dos 
Pesticidas, que identifica as lacunas da legislação actual e propõe a regulamentação da 
fase de utilização, para “preencher o hiato” entre a colocação dos produtos 
fitofarmacêuticos no mercado, por um lado, e o fim do ciclo de vida desses produtos, por 
outro;

3. Constata que a Estratégia Temática para uma Utilização Sustentável dos Pesticidas se 
refere apenas aos produtos fitofarmacêuticos, que constituem somente uma parte dos 
pesticidas, e insta a Comissão a alargar o âmbito da Estratégia Temática de forma a 

  
1 JO L 396 de 30.12.2006, p. 850.



PR\657643PT.doc 5/9 PE 386.500v01-00

Tradução externa

PT

incluir os biocidas o mais rapidamente possível; 

4. Considera essencial melhorar o comportamento dos utilizadores de pesticidas, a fim de 
evitar utilizações incorrectas ou excessivas e riscos de envenenamento; congratula-se 
com a criação de um sistema de formação e educação para utilizadores profissionais de 
pesticidas, para o qual a Comissão deve traçar orientações que tenham em conta as 
diferenças existentes entre as várias regiões europeias;

5. Sublinha que a minimização dos riscos para a saúde e o ambiente decorrentes da 
utilização de pesticidas não pode ser efectivamente conseguida sem um diálogo 
construtivo com países terceiros e o desenvolvimento das suas capacidades, incluindo 
incentivos financeiros; 

6. Salienta a importância do papel dos meios de comunicação social para a informação do 
público em geral sobre as questões relativas aos pesticidas;

7. Acolhe favoravelmente as medidas indicadas pela Comissão; salienta que os ambiciosos 
planos de acção nacionais dos Estados-Membros são elementos determinantes de todo o 
processo;

8. Lamenta, contudo, que a Comissão tenha optado pela exclusão de critérios quantitativos e 
qualitativos nos planos de acção nacionais, reduzindo assim o seu nível de ambição; 

9. Sublinha que, sem metas quantitativas para a redução da utilização nos planos de acção 
nacionais, a ideia de “redução dos riscos e da dependência do controlo das pragas por 
meio de produtos químicos” fica definida de forma muito imprecisa e ambígua e não 
pressionará os Estados-Membros a reduzirem a quantidade de pesticidas utilizados; 

10. Sugere que a Comissão combine a eliminação dos perigos, dos riscos e da dependência 
dos pesticidas com critérios quantitativos nos planos de acção nacionais, tendo em conta 
a experiência positiva de alguns Estados-Membros que já usam metas quantitativas de 
redução, o que demonstra que a utilização de pesticidas pode ser reduzida sem custos 
significativos para os agricultores;

11. Concorda em que os planos de acção nacionais devem ser adaptados às condições 
específicas de cada Estado-Membro;

12. Acolhe favoravelmente a declaração da Comissão de que o resultado mais importante 
esperado da Estratégia Temática é a redução dos impactos negativos da utilização de 
pesticidas em termos de saúde humana; 

13. Lamenta que, apesar de os pesticidas estarem associados a efeitos imunológicos, efeitos 
de desregulação endócrina, distúrbios neurotóxicos e cancro1, a saúde só marginalmente 
seja mencionada na Estratégia Temática; 

14. Chama a atenção para o facto de os fetos, os bebés e as crianças, assim como as grávidas, 
  

1 Uma estratégia europeia de ambiente e saúde, COM(2003)0338, p. 5.
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os idosos e as pessoas com problemas de saúde, serem mais vulneráveis e estarem mais 
expostos aos pesticidas, especialmente aos efeitos cumulativos de diferentes tipos de 
pesticidas, do que os adultos;

15. Considera essencial desenvolver mais investigação sobre os efeitos da utilização de 
pesticidas na saúde;

16. Acolhe com muito agrado o chamado “princípio da substituição”, segundo o qual as 
substâncias perigosas são retiradas do mercado sempre que existam alternativas mais 
seguras, e salienta a necessidade de utilizar alternativas não-químicas;

17. Entende ser necessária a designação de zonas com utilização de pesticidas reduzida ou 
nula, bem como uma maior protecção do ambiente aquático contra a poluição por 
pesticidas, a fim de evitar exposições indesejáveis; considera que devem ser criadas 
“zonas-tampão” de dimensão apropriada, tendo em conta as diferentes condições 
geográficas e climáticas;

18. Constata a contaminação das águas subterrâneas e superficiais europeias por pesticidas; 
assinala que, todavia, apenas a água destinada ao consumo humano é purificada e que a
restante água contaminada acaba por entrar no corpo humano através da flora e da fauna, 
dando origem, subsequentemente, a elevados custos de tratamento; 

19. Reconhece como inevitável a proibição das pulverizações aéreas; considera, porém, que 
podem ser feitas pulverizações quando estas representem nítidos benefícios ambientais ou 
quando não haja alternativas viáveis, mas que, ao mesmo tempo, deverá ser obrigatório 
informar o público em geral sobre o período de pulverização e sobre as quantidades e o 
tipo de pesticidas utilizados;

20. Insta a Comissão a fixar limites máximos de resíduos tão baixos quanto possível, salvo se 
puder ser demonstrado que nem com as melhores técnicas e métodos disponíveis se pode 
evitar resíduos abaixo de um determinado nível; a este respeito, convida os 
Estados-Membros a melhorarem a monitorização das concentrações de pesticidas nos 
produtos alimentares e no meio ambiente;

21. Acolhe com agrado a proposta de convite aos Estados-Membros para que eliminem todas 
as disposições que permitam a aplicação de taxas de IVA reduzidas aos pesticidas;

22. Insiste em que a Comissão proponha definições claras e critérios mínimos para a gestão 
integrada das pragas;

23. Reconhece que numerosas preocupações ambientais foram integradas nos vários 
regulamentos que constituem a Política Agrícola Comum, tornando assim os métodos de 
produção agrícola mais respeitadores do ambiente;

24. Insta os Estados-Membros a promoverem a agricultura com baixa utilização de pesticidas 
e a agricultura biológica e a assegurarem que os utilizadores profissionais de pesticidas 
adoptem uma utilização mais compatível com o ambiente de todos os produtos 
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disponíveis para protecção das culturas, dando prioridade a alternativas não-químicas e à 
rotação de culturas e mondas em vez da utilização sistemática de pesticidas;

25. Convida os Estados-Membros a assegurarem o armazenamento e manuseamento seguros 
dos pesticidas e que os pesticidas não utilizados ou fora de prazo e as embalagens vazias 
sejam recolhidos de forma controlada, e os pesticidas obsoletos sejam tratados segundo as 
regras aplicáveis aos resíduos perigosos; 

26. Reconhece que o bom estado de conservação do equipamento de aplicação é essencial 
para reduzir os impactos negativos dos pesticidas na saúde e no ambiente e sublinha que 
os equipamentos de aplicação devem ser regularmente inspeccionados;

27. Salienta que são bem conhecidos os efeitos adversos dos pesticidas, enquanto que os 
efeitos adversos dos organismos geneticamente modificados ainda não foram 
devidamente demonstrados; é, pois, favorável ao incremento da investigação sobre as 
possibilidades de substituição de pesticidas por organismos geneticamente modificados;

28. Insta a Comissão a formular a estratégia temática de forma a que cubra toda a legislação 
existente e futura; sugere a proposta de um conjunto de instrumentos vinculativos que não 
sejam contraditórios mas complementares entre si;

29. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Em Julho de 2006, a Comissão apresentou uma Estratégia Temática para uma Utilização 
Sustentável dos Pesticidas ao Conselho e ao Parlamento Europeu, juntamente com uma 
proposta de directiva que estabelece um quadro de acção a nível comunitário para uma 
utilização sustentável dos pesticidas e uma proposta de regulamento relativo à colocação dos 
produtos fitofarmacêuticos no mercado. 

O objectivo da estratégia é reduzir os riscos gerais e os impactos negativos da utilização de 
pesticidas na saúde humana e no ambiente. A estratégia está em conformidade com o sexto 
programa comunitário de acção em matéria de ambiente (aprovado em Julho de 2002), que 
preconiza que os pesticidas sejam utilizados de forma sustentável, a fim de minimizar 
impactos negativos na saúde humana e no ambiente. 

Cumpre reconhecer que o objectivo mais importante desta política é a protecção da saúde e do 
ambiente. Muitos esforços têm sido feitos para reduzir os riscos associados à utilização de 
pesticidas, mas estes ainda se encontram no solo e na água em quantidades indesejáveis. Os 
resíduos de pesticidas estão presentes em todos os habitats; 44% da fruta inspeccionada está 
contaminada com pesticidas a um nível 5,5% acima do limite máximo de resíduos. É bastante 
desencorajador constatar que este assunto é tratado principalmente com os ministros da 
Agricultura dos Estados-Membros, com muito pouca participação dos ministros do Ambiente. 

A necessidade de uma legislação eficaz no domínio da utilização de pesticidas continua a ser 
inquestionável. A estratégia temática “preenche o hiato” entre duas fases que já estão 
regulamentadas – a fase da colocação no mercado e o fim do ciclo de vida (legislação relativa 
aos limites máximos de resíduos). A estratégia temática regulamenta a fase de utilização.

Embora reconheça que a utilização de pesticidas é necessária para a produtividade agrícola, a
relatora considera que existem outras formas de reduzir a utilização de pesticidas sem 
diminuir a produtividade do sector agrícola. A agricultura biológica, a rotação de culturas, a 
monda ou a possível substituição (total ou parcial) dos pesticidas por OGM podem ser 
alternativas.

A relatora não pretende uma substituição imediata dos pesticidas por OGM. A questão que se 
coloca é que os efeitos indesejáveis dos pesticidas químicos na saúde humana são 
sobejamente conhecidos e, por outro lado, os efeitos dos OGM na saúde humana ainda não 
estão estudados. Por isso, pode ser essencial desenvolver mais investigação.

A designação “Estratégia Temática para uma Utilização Sustentável dos Pesticidas” pode ser 
enganadora, porque se refere apenas aos produtos fitofarmacêuticos, que constituem somente 
uma parte do grupo dos pesticidas. O âmbito da Estratégia Temática deverá, portanto, ser 
alargado de forma a incluir os biocidas o mais rapidamente possível. 

É amplamente aceite que os conhecimentos actuais sobre os pesticidas e a sua utilização são 
insuficientes. Assim, a relatora congratula-se com a criação de programas de formação para 
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utilizadores profissionais, a fim de que estes fiquem plenamente cientes dos riscos associados 
à utilização de pesticidas. 

A pedra angular de todo o processo é a introdução de planos de acção nacionais. Todavia, é 
lamentável que a Comissão tenha optado pela exclusão de critérios quantitativos destes 
planos, concentrando-se somente na “redução dos riscos e da dependência” dos pesticidas. 
Esta é uma expressão vaga que não pressionará os Estados-Membros a reduzirem a 
quantidade de pesticidas utilizados ou a substituírem os pesticidas mais perigosos por outros 
menos perigosos. Os planos de acção nacionais têm de ser concretos e especificar qual o 
indicador mais adequado da redução dos riscos e da dependência dos pesticidas. Por isso, a
relatora considera que a Comissão deverá combinar nos planos de acção nacionais a 
eliminação dos riscos e da dependência dos pesticidas com critérios quantitativos. Neste 
aspecto, a experiência positiva da Dinamarca com a utilização de um índice de frequência da 
aplicação pode ser vista como um exemplo. 

É decepcionante constatar que, embora a Comissão reconheça a redução dos impactos 
negativos da utilização dos pesticidas na saúde humana como o objectivo principal da 
estratégia, não se encontra um único artigo na estratégia temática que aborde especificamente 
esta questão e que mesmo a saúde só marginalmente seja referida. A estratégia temática não 
refere que os pesticidas causam deficiências imunológicas, distúrbios neurotóxicos e mesmo o 
cancro. Não reconhece que as grávidas, as crianças e os fetos são os grupos mais vulneráveis.

Contudo, a relatora acolhe favoravelmente muitas medidas introduzidas pela Comissão, apoia 
o princípio da substituição, a proibição de pulverizações aéreas e de taxas de IVA reduzidas, a 
protecção reforçada do ambiente aquático e a designação de zonas com utilização de 
pesticidas reduzida ou nula. No entanto, devem ser criadas “zonas-tampão” para proteger o 
público em geral da exposição.


