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PR_COD_1am

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 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 – C6-0246/2006 – 2006/0132(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2006)0373)1,

– Tendo em conta o artigo 251º e o artigo 175º do Tratado CE, nos termos dos quais a 
proposta lhe foi apresentada pela Comissão,

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural e da
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia (A6-0000/2007),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

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

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Título

Proposta de directiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho que estabelece um 
quadro de acção a nível comunitário para 
uma utilização sustentável dos pesticidas

Proposta de directiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho que estabelece um 
quadro de acção a nível comunitário para 
uma utilização sustentável dos produtos 
fitofarmacêuticos

Justificação

As medidas previstas na directiva não visam o conjunto dos pesticidas mas apenas os 
produtos fitofarmacêuticos. O termo "pesticidas" utilizado na proposta da Comissão é
portanto enganador e deveria ser substituído em todo o texto da directiva pelos termos

  
1 JO C ... / Ainda não publicada em JO.
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"produtos fitofarmacêuticos".

Alteração 2
Considerando 1

(1) Em conformidade com os artigos 2.º e 
7.º da Decisão 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 Ambiente, é necessário criar um quadro 
jurídico comum que possibilite uma 
utilização sustentável dos pesticidas.

(1) Em conformidade com os artigos 2.º e 
7.º da Decisão 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 Ambiente, e tendo em conta o princípio
de precaução, é necessário criar um quadro 
jurídico comum que possibilite uma 
utilização sustentável dos produtos 
fitofarmacêuticos.

Alteração 3
Considerando 2

(2) As medidas previstas na presente 
directiva devem complementar, e não 
devem prejudicar, as medidas estabelecidas 
em actos legislativos comunitários 
conexos, nomeadamente no Regulamento 
(CE) n.º [...] relativo à colocação dos 
produtos fitofarmacêuticos no mercado, na 
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 água e no 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.

(2) As medidas previstas na presente 
directiva devem complementar, e não 
devem prejudicar, as medidas estabelecidas 
em actos legislativos comunitários 
conexos, nomeadamente no Regulamento 
(CE) n.º [...] relativo à colocação dos 
produtos fitofarmacêuticos no mercado, na 
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 água e no 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, bem como na legislação 
alimentar baseada no Regulamento (CE) 
n° 178/2002 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 28 de Janeiro de 2002 que 
determina os princípios e normas gerais 
da legislação alimentar, cria a Autoridade 
Europeia para a Segurança dos Alimentos 
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e estabelece procedimentos em matéria de 
segurança dos géneros alimentícios.

Justificação

O aditamento cobre o sector pertinente da legislação alimentar.

Alteração 4
Considerando 3

(3) Para facilitar a aplicação da presente 
Directiva, os Estados Membros devem 
recorrer a planos de acção nacionais que 
visem objectivos de redução dos riscos e 
perigos associados à utilização de 
pesticidas e da dependência em relação à 
utilização de pesticidas e promovam a 
protecção fitossanitária não-química. Os 
planos de acção nacionais podem ser 
coordenados com os planos de execução de 
disposições conexas de outros actos 
legislativos comunitários e ser utilizados 
para agrupar objectivos a atingir no quadro 
de outros actos legislativos comunitários 
relacionados com os pesticidas.

(3) Para facilitar a aplicação da presente 
Directiva, os Estados Membros devem 
recorrer a planos de acção nacionais que 
visem reduzir os riscos que podem 
resultar, para a saúde humana e o
ambiente, da utilização dos produtos 
fitofarmacêuticos. Os planos de acção 
nacionais podem ser coordenados com os 
planos de execução de disposições conexas 
de outros actos legislativos comunitários e 
ser utilizados para agrupar objectivos a 
atingir no quadro de outros actos 
legislativos comunitários relacionados com 
os produtos fitofarmacêuticos.

Justificação

A directiva e os planos de acção nacionais devem visar uma redução suplementar dos riscos. 
Actualmente, proteger os vegetais sem utilizar os produtos fitofarmacêuticos químicos é 
irrealista e despropositado. O objectivo visado deveria ser uma utilização responsável, dos 
pontos de vista ecológico e económico, de todas as opções em matéria de protecção das 
culturas, para permitir decisões adaptadas ao local e às circunstâncias, numa óptica de 
agricultura sustentável.

Alteração 5
Considerando 6

(6) É desejável que os Estados-Membros 
instituam sistemas de formação dos 
distribuidores, conselheiros e utilizadores 
profissionais de pesticidas, para que as 
pessoas que utilizem ou venham a utilizar 
pesticidas estejam perfeitamente 
conscientes dos riscos potenciais para a 
saúde humana e para o ambiente e das 

(6) É desejável que os Estados-Membros 
instituam sistemas de formação e de 
reciclagem dos distribuidores, conselheiros 
e utilizadores profissionais de produtos 
fitofarmacêuticos, para que as pessoas que 
utilizem ou venham a utilizar produtos 
fitofarmacêuticos estejam perfeitamente 
conscientes dos riscos potenciais para a 
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medidas apropriadas para a redução, tanto 
quanto possível, desses riscos. As 
actividades de formação dos utilizadores 
profissionais podem ser coordenadas com 
as actividades organizadas no quadro do 
Regulamento (CE) n.º 1698/2005 do 
Conselho, de 20 de Setembro de 2005, 
relativo ao apoio ao desenvolvimento rural 
pelo Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER).

saúde humana e para o ambiente e das 
medidas apropriadas para a redução, tanto 
quanto possível, desses riscos. As 
actividades de formação dos utilizadores 
profissionais podem ser coordenadas com 
as actividades organizadas no quadro do 
Regulamento (CE) n.º 1698/2005 do 
Conselho, de 20 de Setembro de 2005, 
relativo ao apoio ao desenvolvimento rural 
pelo Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER).

Justificação

É conveniente prever acções de formação e reciclagem dos utilizadores de produtos 
fitofarmacêuticos. A perícia dos utilizadores e dos distribuidores é indispensável para uma 
utilização correcta de produtos fitofarmacêuticos.

Alteração 6
Considerando 7

(7) Atendendo aos riscos que podem estar 
associados à utilização de pesticidas, o 
grande público deve receber melhor 
informação sobre esses riscos através de 
campanhas de sensibilização, de 
informações transmitidas pelos retalhistas 
e de outras medidas apropriadas.

(7) Atendendo aos benefícios e aos 
possíveis riscos que podem estar 
associados à utilização de produtos 
fitofarmacêuticos, o grande público deve 
receber melhor informação sobre as
vantagens e os inconvenientes, a utilidade
e os riscos, bem como da utilização
responsável desses produtos e sobre o seu
papel na agricultura e na produção 
alimentar.

Justificação

A informação do público deveria ser objectiva e abranger os riscos e a utilidade do uso dos 
produtos fitofarmacêuticos. Deveria além disso contribuir para uma utilização responsável 
destes produtos.

Alteração 7
Considerando 10

(10) A pulverização aérea de pesticidas é 
susceptível de prejudicar 
significativamente a saúde humana e o 
ambiente, nomeadamente devido à 

(10) A pulverização aérea de produtos 
fitofarmacêuticos é susceptível de 
prejudicar significativamente a saúde 
humana e o ambiente, nomeadamente 
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dispersão dos produtos pulverizados. A 
pulverização aérea deve, portanto, ser
geralmente proibida, sendo admitidas 
derrogações apenas se apresentar 
vantagens claras e proporcionar benefícios 
ambientais comparativamente a outros 
métodos de pulverização, ou se não 
existirem alternativas viáveis.

devido à dispersão dos produtos 
pulverizados. A pulverização aérea deve, 
portanto, ser submetida a um 
procedimento de autorização a fim de 
garantir que apenas será aplicada se 
apresentar vantagens claras e proporcionar 
benefícios ambientais comparativamente a 
outros processos, ou se não existirem 
alternativas viáveis.

Justificação

A pulverização aérea é um método indispensável em certos casos, em certos locais e para 
certas culturas (altitude, epidemia, etc.). É necessário prever para este método uma 
regulamentação não burocrática e flexível. Em caso de crise, é necessário reagir 
rapidamente.

Alteração 8
Considerando 11

(11) O ambiente aquático é especialmente 
sensível aos pesticidas. É, portanto, 
necessário prestar uma atenção especial 
para evitar a poluição das águas de 
superfície e das águas subterrâneas, através 
de medidas apropriadas como o 
estabelecimento de faixas de protecção ou 
a plantação de sebes ao longo das águas de 
superfície, para reduzir a exposição das 
massas de água devido à dispersão de 
produtos pulverizados. As dimensões das 
zonas de protecção dependerão, 
nomeadamente, das características do solo, 
das condições climáticas, do tamanho dos 
cursos de água e das características 
agrícolas das áreas em causa. A utilização
de pesticidas em zonas de captação de água 
para consumo público, em vias de 
transporte ou ao longo dessas vias, como 
linhas de caminho de ferro, ou em 
superfícies impermeáveis ou muito 
permeáveis, pode agravar o risco de 
poluição do ambiente aquático. A 
utilização de pesticidas nesses locais deve, 
portanto, ser reduzida o mais possível ou, 
se tal for conveniente, deve mesmo ser 
abandonada.

(11) O ambiente aquático é especialmente 
sensível aos produtos fitofarmacêuticos. 
É, portanto, necessário prestar uma atenção 
especial para evitar a poluição das águas de 
superfície e das águas subterrâneas, através 
de medidas apropriadas e de modalidades 
de utilização correctas como o 
estabelecimento de faixas de protecção 
apropriadas ou a plantação de sebes ao 
longo das águas de superfície, para reduzir 
a exposição das massas de água devido à 
dispersão de produtos pulverizados. As 
dimensões das zonas de protecção 
dependerão, nomeadamente, das 
características do solo, das condições 
climáticas, do tamanho dos cursos de água 
e das características agrícolas das áreas em 
causa. A utilização de produtos 
fitofarmacêuticos em zonas de captação de 
água para consumo público, em vias de 
transporte ou ao longo dessas vias, como 
linhas de caminho de ferro, ou em 
superfícies impermeáveis ou muito 
permeáveis, pode agravar o risco de 
poluição do ambiente aquático. A 
utilização de produtos fitofarmacêuticos
nesses locais deve, portanto, ser reduzida o 
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mais possível ou, se tal for conveniente, 
deve mesmo ser abandonada.

Alteração 9
Considerando 12

(12) A utilização de pesticidas pode ser 
especialmente perigosa em zonas muito 
sensíveis, como os sítios Natura 2000, 
protegidos pela Directiva 79/409/CEE do 
Conselho, de 2 de Abril de 1979, relativa à 
conservação das aves selvagens e pela 
Directiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 
de Maio de 1992, relativa à preservação 
dos habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens. Noutros locais, como parques 
públicos, campos desportivos ou parques 
infantis, é elevado o risco de exposição do 
grande público a pesticidas. A utilização de 
pesticidas nesses locais deve, portanto, ser 
reduzida o mais possível ou, se tal for 
conveniente, deve mesmo ser abandonada.

(12) A utilização de pesticidas pode ser 
especialmente perigosa em zonas muito 
sensíveis, como os sítios Natura 2000, 
protegidos pela Directiva 79/409/CEE do 
Conselho, de 2 de Abril de 1979, relativa à 
conservação das aves selvagens e pela 
Directiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 
de Maio de 1992, relativa à preservação 
dos habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens. As medidas de conservação 
necessárias para a realização dos 
objectivos de protecção da natureza 
deveriam ser tomadas com base nestas 
disposições. Noutros locais, como parques 
públicos, campos desportivos ou parques 
infantis, é elevado o risco de exposição do 
grande público a produtos 
fitofarmacêuticos. A utilização de 
produtos fitofarmacêuticos nesses locais 
deve, portanto, ser reduzida o mais 
possível ou, se tal for conveniente, deve 
mesmo ser abandonada.

Justificação

As zonas Natura 2000, que hoje representam mais de 15% da superfície terrestre da 
Comunidade, compreendem diferentes superfícies utilizadas para fins agrícolas ou silvícolas 
onde a utilização dos produtos fitofarmacêuticos não está em contradição com os objectivos 
de conservação. É no entanto oportuno recordar expressamente os instrumentos relativos à 
protecção do espaço natural.

Alteração 10
Considerando 13

(13) A manipulação de pesticidas, 
incluindo a diluição e a mistura dos 
produtos químicos e a limpeza do 
equipamento de aplicação depois de 
utilizado, e a descarga dos restos contidos 

(13) A manipulação incorrecta de 
produtos fitofarmacêuticos, incluindo a 
diluição e a mistura dos produtos químicos 
e a limpeza do equipamento de aplicação 
depois de utilizado, e a descarga dos restos 
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nos reservatórios, as embalagens vazias e 
os pesticidas inutilizados são 
particularmente susceptíveis de produzir 
exposições indesejadas de pessoas e do 
ambiente. É, portanto, conveniente prever 
medidas específicas aplicáveis a essas 
actividades, em complemento das medidas 
previstas nos artigos 4.º e 8.º da Directiva 
2006/12/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 5 de Abril de 2006, relativa 
aos resíduos e nos artigos 2.º e 5.º da 
Directiva 91/689/CEE do Conselho, de 12 
de Dezembro de 1991, relativa aos resíduos 
perigosos Essas medidas específicas devem 
abranger igualmente os utilizadores não 
profissionais, pois, devido a falta de 
conhecimentos, é muito provável um 
manuseamento inadequado por parte de 
tais utilizadores.

contidos nos reservatórios, as embalagens 
vazias e os produtos fitofarmacêuticos
inutilizados são particularmente 
susceptíveis de produzir exposições 
indesejadas de pessoas e do ambiente. É, 
portanto, conveniente prever medidas 
específicas aplicáveis a essas actividades, 
em complemento das medidas previstas 
nos artigos 4.º e 8.º da Directiva 
2006/12/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 5 de Abril de 2006, relativa 
aos resíduos e nos artigos 2.º e 5.º da 
Directiva 91/689/CEE do Conselho, de 12 
de Dezembro de 1991, relativa aos resíduos 
perigosos Essas medidas específicas devem 
abranger igualmente os utilizadores não 
profissionais, pois, devido a falta de 
conhecimentos, é muito provável um 
manuseamento inadequado por parte de 
tais utilizadores.

Alteração 11
Considerando 19

(19) As medidas necessárias para a 
execução da presente directiva serão 
adoptadas em conformidade com a Decisão 
1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho 
de 1999, que fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas à 
Comissão1.

(19) As medidas necessárias para a 
execução da presente directiva serão 
adoptadas em conformidade com a Decisão 
1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho 
de 1999, que fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas à 
Comissão1.

__________
1 JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

__________
1 JO L 184 de 17.7.1999, p. 23, modificada pela 
Decisão 2006/512/CE (JO L 200 de 22.7.2006, 
p. 11).

Justificação

Alteração necessária para adaptar o texto às disposições da nova decisão em matéria de 
comitologia.

Alteração 12
Artigo 2, nº 1

1. A presente directiva aplica-se aos 
pesticidas sob a forma de produtos 

1. A presente directiva aplica-se aos 
produtos fitofarmacêuticos, definidos no 
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fitofarmacêuticos, definidos no 
Regulamento (CE) n.º [...] relativo à 
colocação dos produtos fitofarmacêuticos 
no mercado.

Regulamento (CE) n.º [...] relativo à 
colocação dos produtos fitofarmacêuticos 
no mercado.

Justificação

As medidas previstas na directiva não visam o conjunto dos pesticidas mas apenas os 
produtos fitofarmacêuticos. O termo "pesticidas" utilizado na proposta da Comissão é 
portanto enganador e deveria ser substituído em todo o texto da directiva pelos termos 
"produtos fitofarmacêuticos".

Alteração 13
Artigo 4, título e nºs 1 e 2

Planos de acção nacionais para a redução 
dos riscos associados aos pesticidas e da 
dependência em relação aos pesticidas

Planos de acção nacionais para a redução 
dos riscos na utilização dos produtos 

fitofarmacêuticos
1. Os Estados-Membros adoptarão planos 
de acção nacionais que visem metas, 
medidas e calendários para a redução dos 
riscos e perigos associados aos pesticidas 
e da dependência em relação aos 
pesticidas.

1. Os Estados-Membros adoptarão planos
de acção nacionais para a redução dos 
riscos, para a saúde humana e animal e 
para o ambiente, ligados à utilização dos
produtos fitofarmacêuticos. Os planos de 
acção nacionais podem comportar
igualmente planos regionais para ter em
conta circunstâncias locais particulares.

Ao elaborarem e reverem os seus planos de 
acção nacionais, os Estados Membros terão 
devidamente em conta as incidências 
sociais, económicas e ambientais das 
medidas previstas.

Ao elaborarem e reverem os seus planos de 
acção nacionais, os Estados-Membros terão 
devidamente em conta 

– as incidências sociais, económicas e 
ambientais das medidas previstas,

– as exigências de uma protecção eficaz
dos vegetais,
– os planos baseados noutras disposições
comunitárias e relativos à utilização dos 
produtos fitofarmacêuticos como os 
planos de acção previstos pela Directiva
2000/60/CE.

2. Os Estados Membros comunicarão os 
seus planos de acção nacionais à Comissão 
e aos outros Estados Membros no prazo de 
três anos, a contar da data de entrada em 

2. Os Estados Membros comunicarão os 
seus planos de acção nacionais à Comissão 
e aos outros Estados Membros no prazo de 
três anos, a contar da data de entrada em 
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vigor da presente directiva. vigor da presente directiva.
Os planos de acção nacionais serão revistos 
pelo menos de cinco em cinco anos e as 
suas alterações serão comunicadas sem 
demora à Comissão.

Os planos de acção nacionais serão revistos 
pelo menos de cinco em cinco anos e as 
suas alterações serão comunicadas sem 
demora à Comissão. A Comissão criará
um portal Internet destinado a informar o 
público sobre os planos de acção 
nacionais, as modificações eventuais dos 
mesmos e os principais resultados da sua 
aplicação.

Justificação

Tendo em conta a diversidade das condições locais de utilização dos produtos 
fitofarmacêuticos, é conveniente ter em conta também os planos regionais. A participação do 
público é um elemento importante dos planos de acção nacionais. É pois oportuno tornar 
estes planos acessíveis através de um portal Internet.

Alteração 14
Artigo 5

1. Os Estados-Membros garantirão que 
todos os utilizadores profissionais, 
distribuidores e conselheiros tenham 
acesso a formação adequada.

1. Os Estados-Membros garantirão que 
todos os utilizadores profissionais, 
distribuidores e conselheiros tenham 
acesso a formação e a uma reciclagem 
adequadas relativamente à utilização 
sustentável dos produtos 
fitofarmacêuticos.

Os conhecimentos necessários para uma 
utilização correcta dos produtos 
fitofarmacêuticos devem fazer parte da 
formação de todos os utilizadores 
profissionais.

A formação deve garantir a aquisição de 
conhecimentos suficientes sobre os 
assuntos indicados no anexo I.

A formação e a reciclagem devem garantir 
a aquisição de conhecimentos suficientes 
sobre os assuntos indicados no anexo I.

2. No prazo de dois anos, a contar da data 
referida no n.º 1 do artigo 20.º, os Estados 
Membros porão em prática sistemas de
certificados destinados a comprovar a 
participação em sessões de formação 
completas que abranjam, pelo menos, os 
assuntos indicados no anexo I.

2. No prazo de dois anos, a contar da data 
referida no n.º 1 do artigo 20.º, os Estados 
Membros porão em prática um sistema de 
avaliação. Os certificados atestam um
conhecimento suficiente do conteúdo do
anexo I. O sistema define as condições de 
emissão e de retirada dos certificados,
bem como o seu período de validade.

3. A Comissão pode alterar o anexo I, em 3. A Comissão pode alterar o anexo I, em 
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conformidade com o n.º 3 do artigo 18.°, 
de modo a adaptá-lo ao progresso técnico e 
científico.

conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no
n.º 2 do artigo 18.°, de modo a adaptá-lo ao 
progresso técnico e científico.

Justificação

Os Estados-Membros deveriam contribuir para o respeito das exigências fundamentais da 
directiva propondo as formações e reciclagens necessárias. No caso de pessoas que dispõem 
de uma formação de base, pode ser suficiente um aprofundamento de certos aspectos.

Alteração 15
Artigo 6

1. Os Estados-Membros garantirão que os 
distribuidores que venderem pesticidas 
classificados de tóxicos ou muito tóxicos 
em conformidade com a 
Directiva 1999/45/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho terão nos seus 
efectivos pelo menos uma pessoa com o 
certificado referido no n.º 2 do artigo 5.º, a 
qual terá de estar presente e disponível no 
local de venda para prestar informações 
aos clientes sobre a utilização de 
pesticidas.

1. Os Estados-Membros garantirão que os 
distribuidores que venderem produtos 
fitofarmacêuticos terão nos seus efectivos 
pelo menos uma pessoa com o certificado 
referido no n.º 2 do artigo 5.º, a qual terá de 
estar presente e disponível no local de 
venda para prestar informações aos clientes 
sobre a utilização de produtos 
fitofarmacêuticos. O certificado não pode 
ser datado de há mais de 7 anos.

2. Os Estados Membros tomarão as 
medidas necessárias para garantir que as 
vendas de pesticidas não autorizados para 
utilizações não profissionais se limitem a 
utilizadores profissionais com o 
certificado referido no n.º 2 do artigo 5.º.
3. Os Estados-Membros exigirão que os 
distribuidores que colocarem no mercado 
pesticidas para utilizações não 
profissionais forneçam informações gerais 
sobre os riscos da utilização de pesticidas, 
nomeadamente no que respeita aos perigos 
associados, à exposição, à forma correcta 
de armazenagem, manuseamento e 
aplicação e à eliminação.

2. Os Estados-Membros exigirão que os 
distribuidores de produtos 
fitofarmacêuticos forneçam no momento
da venda informações sobre a utilização
correcta de produtos fitofarmacêuticos, 
nomeadamente no que respeita aos seus 
riscos eventuais, à forma correcta de 
armazenagem, manuseamento e aplicação e 
à eliminação. O mesmo se aplica à venda 
por Internet. Se o comprador estiver na 
posse de um certificado referido no nº 2 
do artigo 5º, basta que o apresente para 
poder comprar produtos 
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fitofarmacêuticos.
As medidas previstas nos n.os 1 e 2 serão 
postas em prática no prazo de quatro anos, 
a contar da data referida no n.º 1 do artigo 
20.º.

As medidas previstas nos n.os 1 e 2 serão 
postas em prática no prazo de quatro anos, 
a contar da data referida no n.º 1 do artigo 
20.º

Justificação

Os distribuidores de produtos fitofarmacêuticos devem tomar precauções suficientes para que 
os clientes sejam informados, aquando da compra, sobre a utilização correcta, os riscos 
eventuais, as condições adequadas de armazenagem, manipulação, aplicação e eliminação 
dos produtos fitofarmacêuticos.

Alteração 16
Artigo 7

Os Estados-Membros promoverão e 
facilitarão programas de sensibilização e a 
disponibilização de informações sobre os 
pesticidas, destinados ao grande público, 
nomeadamente no que respeita aos efeitos 
desses produtos na saúde e no ambiente e a 
alternativas não-químicas.

Os Estados-Membros promoverão e 
facilitarão programas de informação e a 
disponibilização de informações, 
destinados ao grande público, sobre a 
utilização responsável dos produtos 
fitofarmacêuticos, nomeadamente o seu 
papel na agricultura e na produção 
alimentar, a sua utilidade e os seus riscos, 
bem como os efeitos que eles podem ter na 
saúde e no ambiente, e ainda sobre as 
alternativas não-químicas.

Justificação

Os programas de informação deveriam ser objectivos e cobrir as vantagens e os 
inconvenientes da utilização dos produtos fitofarmacêuticos.

Alteração 17
Artigo 8, nº 1, parágrafo 2 bis (novo)

O intervalo entre as inspecções não pode
ser superior a quatro anos.

Alteração 18
Artigo 8, nº 5

5. A Comissão pode alterar o anexo II, em 
conformidade com o n.º 3 do artigo 18.°, 

5. A Comissão pode alterar o anexo II, em 
conformidade com o procedimento de 
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de modo a adaptá-lo ao progresso técnico. regulamentação com controlo referido no
n.º 2 do artigo 18.°, de modo a adaptá-lo ao 
progresso técnico.

Justificação

Alteração necessária para adaptar o texto às disposições da nova decisão relativa à 
comitologia.

Alteração 19
Artigo 9

1. Sem prejuízo dos n.os 2 a 6, os 
Estados-Membros proibirão as 
pulverizações aéreas.

1. Os Estados-Membros regulamentarão 
as pulverizações aéreas de produtos 
fitofarmacêuticos.

2. Os Estados-Membros definirão as 
culturas e zonas que, em derrogação do 
n.º 1, poderão ser sujeitas a pulverização 
aérea, bem como os requisitos especiais de 
aplicação correspondentes, e darão 
conhecimento público disso.

Definirão as culturas e zonas que poderão 
ser sujeitas a pulverização aérea, bem 
como os requisitos especiais de aplicação 
correspondentes, e darão conhecimento 
público disso.

Neste contexto, prevêem pelo menos os 
elementos seguintes:

3. Os Estados-Membros designarão as 
autoridades competentes para a concessão 
das derrogações e informarão disso a 
Comissão.
4. Só podem ser concedidas derrogações 
nas seguintes condições:
a) Não devem existir alternativas viáveis 
ou deve haver vantagens claras, do ponto 
de vista dos efeitos na saúde e no ambiente, 
que devem ser menores do que os 
resultantes da aplicação dos pesticidas a 
partir do solo;

a) Não devem existir alternativas viáveis 
ou deve haver vantagens, por exemplo do
ponto de vista dos efeitos na saúde e no 
ambiente, que devem ser menores do que 
os resultantes da aplicação dos produtos 
fitofarmacêuticos;

b) Os pesticidas utilizados devem estar 
explicitamente autorizados para 
pulverização aérea;

b) Apenas podem ser utilizados produtos 
fitofarmacêuticos cuja pulverização aérea 
não é proibida. É conveniente ter em 
conta os efeitos eventuais da utilização 
dos produtos fitofarmacêuticos na saúde 
humana e no ambiente, bem como a 
disponibilidade de outras soluções 
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exequíveis;
c) Os operadores que efectuarem 
pulverizações aéreas devem ser titulares do 
certificado referido no n.º 2 do artigo 5.º.

c) Os operadores que efectuarem 
pulverizações aéreas devem ser titulares do 
certificado referido no n.º 2 do artigo 5.º.

c bis) no caso de utilização de 
helicópteros, as rampas de pulverização 
devem ser equipadas com pulverizadores 
de injecção a fim de limitar a deriva.

A autorização deve precisar as medidas 
necessárias para alertar os moradores da 
zona e os passantes e para proteger o 
ambiente nas proximidades da zona 
pulverizada.

2. Os utilizadores profissionais que 
pretenderem aplicar produtos 
fitofarmacêuticos por pulverização aérea 
solicitá-lo-ão à autoridade competente e 
apresentarão conjuntamente elementos 
comprovativos da observância das 
condições referidas no n.º 1 .

5. Os utilizadores profissionais que 
pretenderem aplicar pesticidas por 
pulverização aérea solicitá-lo-ão à 
autoridade competente e apresentarão 
conjuntamente elementos comprovativos 
da observância das condições referidas no 
n.º 4.

A autorização deve precisar as medidas 
necessárias para alertar os moradores da 
zona e os passantes e para proteger o 
ambiente nas proximidades da zona 
pulverizada.

6. As autoridades competentes conservarão 
registos das derrogações concedidas.

3. As autoridades competentes conservarão 
registos das pulverizações aéreas.

(O nº 5 do texto da Comissão torna-se no nº 2, primeiro parágrafo, do texto alterado pelo
Parlamento; o ultimo parágrafo do nº 4 do texto da Comissão torna-se no segundo parágrafo
do nº 2 do texto alterado pelo Parlamento)

Justificação

A pulverização aérea é o único método de aplicação possível em certos casos, em certos 
lugares ou para certas culturas (altitude, epidemia, etc.). É necessário prever disposições não 
burocráticas e flexíveis para a pulverização aérea. Em caso de crise, é necessário reagir com 
rapidez.

Alteração 20
Artigo 10

1. Os Estados Membros garantirão que, 
quando forem utilizados pesticidas na 
vizinhança de massas de água, sejam 
preferidos:

1. Os Estados Membros garantirão que, 
quando forem utilizados produtos 
fitofarmacêuticos na vizinhança de massas 
de água, sejam preferidos::

a) Produtos que não sejam perigosos para o a) Uma selecção de produtos que não
sejam prejudiciais para o ambiente 
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ambiente aquático; aquático;
b) As técnicas de aplicação mais eficientes, 
incluindo a utilização de equipamento de 
aplicação que produza pouca dispersão do 
produto pulverizado.

b) As técnicas de aplicação mais eficientes, 
incluindo a utilização de equipamento de 
aplicação que produza pouca dispersão do 
produto pulverizado.

2. Os Estados-Membros garantirão que, 
nos campos situados junto a cursos de 
água, sejam estabelecidas zonas de 
protecção adequadas, nas quais não 
possam ser aplicados ou armazenados 
pesticidas, nomeadamente para proteger 
as zonas de captação de água para 
consumo público estabelecidas em 
conformidade com o n.º 3 do artigo 7.º da 
Directiva 2000/60/CE.

2. Os Estados-Membros garantirão através
das medidas adequadas que os planos de 
acção nacionais comportem medidas de 
protecção dos cursos de água e, em
particular, das zonas de captação de água 
para consumo público estabelecidas em 
conformidade com o n.º 3 do artigo 7.º da 
Directiva 2000/60/CE.

As dimensões das zonas de protecção 
serão definidas em função dos riscos de 
poluição e das características agrícolas da 
área em causa.

A esse respeito, é conveniente ter em 
conta os riscos de poluição ligados à 
deriva ou à escorrência de produtos 
fitofarmacêuticos, bem como as
características da área em causa.

3. Os Estados Membros garantirão a 
adopção de medidas apropriadas de 
limitação da dispersão aérea dos pesticidas, 
pelo menos em relação às culturas 
verticais, nomeadamente pomares, vinhas e 
campos de lúpulo, contíguas a cursos de 
água.

3. Os Estados Membros garantirão a 
adopção de medidas apropriadas de 
limitação da dispersão aérea dos produtos 
fitofarmacêuticos, pelo menos em relação 
às culturas verticais, nomeadamente 
pomares, vinhas e campos de lúpulo, 
contíguas a cursos de água.

4. Os Estados-Membros garantirão que a 
aplicação de pesticidas em estradas, linhas 
de caminho de ferro, superfícies muito 
permeáveis ou outras infra-estruturas 
próximas de águas de superfície ou de 
águas subterrâneas, ou ao longo dessas 
mesmas estradas, vias férreas, superfícies 
ou infra-estruturas, ou ainda em superfícies 
impermeáveis onde seja elevado o risco de 
escorrência para águas de superfície ou 
sistemas de esgotos, seja reduzida o mais 
possível ou, se tal for conveniente, seja 
abandonada.

4. Os Estados-Membros garantirão através
das medidas adequadas que o risco de 
escorrência para as águas de superfície
ou para os esgotos seja reduzido o mais 
possível ou excluído sempre que são 
aplicados produtos fitofarmacêuticos em 
estradas, linhas de caminho de ferro, 
superfícies muito permeáveis ou outras 
infra-estruturas próximas de águas de 
superfície ou de águas subterrâneas, ou ao 
longo dessas mesmas estradas, vias férreas, 
superfícies ou infra-estruturas, ou ainda em 
superfícies impermeáveis onde seja 
elevado o risco de escorrência para águas 
de superfície ou sistemas de esgotos.
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Justificação

A directiva-quadro relativa às águas prevê disposições em matéria de protecção do meio 
aquático. A aplicação desta directiva pressupõe que será dada uma atenção particular ao uso 
dos produtos fitofarmacêuticos. Os planos de acção nacionais devem por conseguinte 
precisar claramente os aspectos a tomar em consideração aquando do uso de produtos 
fitofarmacêuticos, nomeadamente no que respeita à aplicação, às distâncias a respeitar 
(zonas tampão) e à armazenagem na proximidade dos cursos de água e das zonas de 
protecção das águas.

Alteração 21
Artigo 11, parágrafo 2

2. A proibição ou restrição referidas na 
alínea b) podem basear-se nos resultados 
de avaliações de riscos pertinentes

2. As medidas referidas nas alíneas a) e b) 
baseiam-se nos resultados de avaliações de 
riscos pertinentes.

Alteração 22
Artigo 13

Gestão integrada das pragas Boas práticas em matéria de protecção 
dos vegetais e gestão integrada das pragas

1. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas necessárias para promover uma 
agricultura com baixa utilização de 
pesticidas, incluindo a gestão integrada 
das pragas, e para garantir que os 
utilizadores profissionais de pesticidas se 
mostrem mais respeitadores do ambiente 
ao escolherem as medidas de protecção 
das culturas que irão utilizar, dando 
prioridade, sempre que possível, a 
soluções de baixo risco ou, entre os 
produtos disponíveis para lutar contra a
praga em questão, aos que tiverem menos 
incidências na saúde humana e no 
ambiente.

1. Os Estados-Membros velarão por que 
todos os utilizadores profissionais 
apliquem os critérios gerais retomados no 
anexo III para boas práticas em matéria 
de protecção das culturas.

2. Os Estados-Membros criarão ou 
apoiarão a criação das condições 
necessárias para a aplicação da gestão 
integrada das pragas.

2. Os Estados-Membros tomarão as
medidas adequadas para promover os 
métodos que apenas necessitam de uma
utilização limitada de produtos 
fitofarmacêuticos, por exemplo os 
métodos de gestão integrada das pragas.

3. Os Estados-Membros garantirão, 
nomeadamente, que os agricultores 

3. Os Estados-Membros criarão ou 
apoiarão a criação das condições 
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tenham à sua disposição sistemas –
incluindo formação em conformidade 
com o artigo 5.º – e instrumentos de 
monitorização das pragas e de decisão, 
bem como serviços de aconselhamento 
sobre a gestão integrada das pragas.

necessárias para a aplicação da gestão 
integrada das pragas.

4. O mais tardar em 30 de Junho de 2013, 
os Estados-Membros transmitirão à 
Comissão um relatório sobre a aplicação 
dos n.os 2 e 3, o qual referirá, 
nomeadamente, se se encontram criadas 
as condições necessárias para a aplicação 
da gestão integrada das pragas.

4. Os Estados-Membros garantirão que 
sejam aplicados os critérios gerais que 
figuram no anexo IV no que respeita ao
modelo de gestão integrada das pragas.

5. Os Estados-Membros garantirão que, o 
mais tardar em 1 de Janeiro de 2014, 
todos os utilizadores profissionais de 
pesticidas apliquem as normas gerais de 
gestão integrada das pragas.

5. Qualquer modificação dos anexos III e 
IV será efectuada nos termos do 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 2 do artigo 18.°.

6. Os Estados-Membros criarão os 
incentivos necessários para encorajar os 
agricultores a aplicarem normas de gestão 
integrada das pragas específicas para as 
culturas em causa.

6. Os Estados-Membros criarão os 
incentivos adequados para encorajar os 
utilizadores profissionais a aplicarem
orientações sectoriais ou culturais 
específicas em matéria de gestão integrada 
das pragas que tenham em conta os 
critérios gerais enunciados no anexo IV. 
Estas orientações podem igualmente ser 
definidas pelas organizações de 
utilizadores profissionais. Os planos de 
acção nacionais dos Estados-Membros 
referidos no artigo 4º fazem referência às 
orientações adequadas.

7. As normas gerais de gestão integrada 
das pragas, referidas no n.º 5, serão 
elaboradas em conformidade com o artigo 
52.º do Regulamento (CE) n.º […].

7. O mais tardar em 30 de Junho de 2013, 
os Estados-Membros fazem relatório à 
Comissão sobre a aplicação dos nºs 1 a 4 
indicando nomeadamente se foram 
preenchidas as condições necessárias 
para a aplicação da gestão integrada das 
pragas.

8. As normas de gestão integrada das 
pragas específicas para as culturas em 
causa, referidas no n.º 6, podem ser 
elaboradas em conformidade com o n.º 3 
do artigo 6.º da Directiva 98/34/CE.
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Justificação

É necessário definir critérios comuns, à escala da UE, para as boas práticas em matéria de 
gestão integrada e protecção dos vegetais. Estes critérios são definidos nos anexos III e IV a 
fim de serem mais fáceis de aplicar a nível dos Estados-Membros. As adaptações aos 
progressos técnicos e científicos efectuam-se de acordo com as disposições da nova decisão 
relativa à comitologia.

Alteração 23
Artigo 14, nº 1

1. A Comissão desenvolverá indicadores 
de riscos harmonizados, em conformidade 
com o n.º 3 do artigo 18.º. Até à adopção 
desses indicadores, os Estados-Membros 
podem continuar a utilizar os indicadores 
nacionais actuais ou adoptar outros 
indicadores apropriados.

1. A Comissão desenvolverá indicadores 
de riscos harmonizados, em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 2 do artigo
18º. Até à adopção desses indicadores, os 
Estados Membros podem continuar a 
utilizar os indicadores nacionais actuais ou 
adoptar outros indicadores apropriados.

Justificação

Alteração necessária para adaptar o texto às disposições da nova decisão relativa à 
comitologia.

Alteração 24
Artigo 15

A Comissão apresentará com regularidade 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório dos progressos realizados na 
aplicação da presente directiva, 
acompanhado das propostas de alteração 
que se justificarem.

A Comissão apresentará com regularidade,
e pelo menos de cinco em cinco anos, ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório dos progressos realizados na 
aplicação da presente directiva, 
acompanhado das propostas de alteração 
que se justificarem.

Justificação

Uma revisão harmonizada é útil para captar as tendências.

Alteração 25
Artigo 18, nºs 2 e 3
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2. Sempre que seja feita referência ao 
presente número, serão aplicáveis os 
artigos 3.º e 7.º da Decisão 1999/468/CE, 
atentas as disposições do artigo 8.º da 
mesma.

2. Sempre que seja feita referência ao 
presente número, serão aplicáveis os 
artigos 5 bis, nºs 1 a 4, e 7.º da Decisão 
1999/468/CE, atentas as disposições do 
artigo 8.º da mesma.

3. 3. Sempre que seja feita referência 
ao presente número, serão aplicáveis os 
artigos 5.º e 7.º da Decisão 1999/468/CE, 
atentas as disposições do artigo 8.º da 
mesma.
O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da 
Decisão 1999/468/CE será de três meses.

Justificação

Alteração necessária para adaptar o texto às disposições da nova decisão relativa à 
comitologia.

Alteração 26
Anexo I, título e parte introdutória 

Programas de formação Programas de formação e de reciclagem
Os programas de formação devem ser 
concebidos de modo a garantir a aquisição 
de conhecimentos suficientes sobre os 
seguintes assuntos:

Os programas de formação e de reciclagem
devem ser concebidos de modo a garantir a 
aquisição de conhecimentos suficientes 
sobre os seguintes assuntos:

Justificação

Adaptação do anexo I às disposições do artigo 5º (ver alteração ao artigo 5º) .

Alteração 27
Anexo II bis (novo)

Anexo II bis
Critérios de boas práticas em matéria de 

protecção das culturas
1. Medidas preventivas
– Os sistemas e os tipos de culturas, o 
afolhamento e a preparação dos solos, 
bem como as épocas de sementeira e de 
plantação são adaptados aos sítios e às 
circunstâncias, de maneira a evitar as 
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pragas.
– A preferência é dada às variedades que 
apresentam propriedades de tolerância ou 
resistência às principais pragas locais.
2. Avaliação da infestação
– Para determinar as medidas de 
protecção adequadas, recorre-se ao 
serviço de consultoria disponível. 
– O desenvolvimento e o estado sanitário 
dos vegetais, das culturas e dos produtos 
são observados. A infestação é avaliada 
sob o ângulo da necessidade de uma 
acção de protecção.
3. Utilização de produtos 
fitofarmacêuticos
– Se não existir nenhuma outra solução 
exequível, é possível a aplicação de 
produtos fitofarmacêuticos.
– Utilizam-se apenas os produtos 
fitofarmacêuticos adequados e 
autorizados para a aplicação em causa, 
no respeito das modalidades de utilização.
– Aquando da preparação da solução de 
tratamento, são tomadas medidas de 
precaução particulares para proteger o 
utilizador, os terceiros e o meio natural.
– O utilizador profissional deve estar na
posse do certificado referido no artigo 5.º.
– Podem ser utilizados apenas 
equipamento de aplicação adequados e 
funcionando com toda a segurança, 
inspeccionados em conformidade com o 
artigo 8º. 
– A deriva é evitada na medida do 
possível.
– Os resíduos e líquidos de limpeza são 
aplicados com o grau de diluição 
adequado sobre a superfície de aplicação. 
O lançamento nos esgotos da exploração 
ou nos esgotos públicos é contrário às 
boas práticas.
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Justificação

É necessário definir os critérios gerais de boas práticas para os utilizadores profissionais, no 
contexto do artigo 13.º (ver a alteração ao artigo 13º). 

Alteração 28
Anexo II ter (novo)

Anexo II ter
Critérios gerais para a gestão integrada

1. As medidas preventivas de protecção 
contra as pragas são as seguintes: 
– afolhamentos adequados,
– utilização de técnicas e de processos de 
cultura adequados (nomeadamente no 
que diz respeito à preparação da semente, 
a época de sementeira e à densidade, à 
preparação dos solos, às medidas de 
higiene, poda, etc.), 
– cultura de variedades 
resistentes/tolerantes e utilização de 
sementes certificadas,
– adubação equilibrada, melhorias e 
irrigação conformes com as boas práticas,
– prevenção da propagação das pragas
através dos equipamentos agrícolas
(limpeza regular), 
– protecção e promoção dos organismos 
úteis, nomeadamente graças a medidas de 
protecção adequadas ou à utilização de 
infra-estruturas ecológicas nas superfícies 
cultivadas ou fora delas.
2. A vigilância das culturas é assegurada 
por métodos e processos adequados, o que
engloba nomeadamente sistemas de 
prognóstico, de alerta e de diagnóstico 
científicos e exequíveis, bem como o 
recurso a serviços de consultoria 
profissionais. 
3. À luz dos resultados da vigilância, o 
utilizador profissional determina se, e em 
que momento, se impõem medidas 
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directas de protecção. Neste contexto, as 
decisões baseiam-se nomeadamente, 
quando possível, nos limiares de 
infestação que repousam em dados 
científicos. Estes limiares de infestação 
regionais são tomados em consideração 
antes da aplicação de produtos 
fitofarmacêuticos.
4. Devem preferir-se os processos 
biológicos, mecânicos e outros métodos 
não químicos aos produtos 
fitofarmacêuticos químicos, se permitem 
obter resultados satisfatórios e ter em 
conta os efeitos económicos.
5. O produto fitofarmacêutico a aplicar é 
específico para a praga em questão e 
apresenta efeitos secundários mínimos 
para os utilizadores, os organismos não 
visados e o ambiente. 
6. O utilizador profissional tem em conta, 
aquando da aplicação de produtos 
fitofarmacêuticos e de outras 
intervenções, a quantidade necessária, 
por exemplo reduzindo a dose aplicada ou 
as aplicações ou aplicando apenas um 
tratamento parcial. A esse respeito, é 
conveniente ter em conta a obtenção de
sucesso na intervenção e o não 
desenvolvimento de uma resistência do 
organismo visado.
7. Se for conhecido um risco de 
desenvolvimento de resistência aos 
produtos fitofarmacêuticos, que torna 
necessárias aplicações mais frequentes ou 
doses mais elevadas, aplicam-se 
estratégias de prevenção da resistência a 
fim de preservar a eficácia do produto 
fitofarmacêutico. Tal deve em particular 
incluir a troca da substância activa com 
substâncias que apresentam outros 
mecanismos de acção.
8. Os utilizadores profissionais verificam, 
com base na documentação disponível
relativa aos produtos fitofarmacêuticos e 
de protecção das culturas, o sucesso das 
suas intervenções no controlo das pragas.
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Justificação

É conveniente definir os critérios do modelo de gestão integrada no contexto do nº 4 do 
artigo 13º (ver a alteração ao artigo 13º).
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Pano de fundo

Ao adoptar o 6º Programa de Acção para o Ambiente, o Parlamento Europeu e o Conselho 
reconheceram que era conveniente reduzir ainda mais os efeitos dos produtos 
fitofarmacêuticos sobre a saúde humana e sobre o ambiente. Sublinharam a necessidade de 
uma utilização mais favorável ao ambiente dos pesticidas e preconizaram uma dupla 
abordagem: 
– transposição integral e controlo adequado do quadro legislativo instaurado, 
– elaboração de uma estratégia temática para o uso sustentável dos pesticidas.

Na sua comunicação relativa a uma Estratégia Temática para uma Utilização Sustentável dos 
Pesticidas (COM (2006) 372), a Comissão expõe as diferentes medidas que se destinam a 
aplicar esta estratégia. A proposta de directiva em exame deverá contribuir para a aplicação da 
estratégia temática instaurando um quadro de acção comunitário para chegar a uma utilização 
sustentável dos produtos fitofarmacêuticos.

Âmbito de aplicação

O relator considera que o título da proposta induz em erro. Como a própria Comissão 
concede, a proposta de directiva refere-se a um certo grupo de pesticidas, ou seja os produtos 
fitofarmacêuticos. Conviria por conseguinte, no conjunto do texto, substituir a palavra 
"pesticidas" por "produtos fitofarmacêuticos". Isto deve ficar claro em todo o texto. Não se 
exclui um alargamento eventual do âmbito de aplicação mas, a existir, deve ser considerado 
com o Parlamento Europeu. 

Objectivo

Em conformidade com os objectivos do 6º Programa de Acção para o Ambiente bem como 
com a estratégia temática para chegar a uma utilização sustentável dos pesticidas, o relator 
considera que a directiva deve em primeiro lugar reduzir os riscos e os efeitos para a saúde 
humana e para o ambiente da utilização dos produtos fitofarmacêuticos. As medidas tomadas 
para esse efeito devem contudo ser proporcionadas. É necessário também ter em conta as 
vantagens trazidas pela utilização destes produtos, por exemplo no que diz respeito à 
qualidade da produção e ao aumento dos rendimentos.

Planos de acção nacionais

O relator concorda com a Comissão que compete em primeiro lugar aos Estados-Membros 
contribuir para a redução dos riscos ligados à utilização dos produtos fitofarmacêuticos no 
âmbito dos planos de acção nacionais. É a única maneira de ter conta como convém as 
diferentes condições que existem a nível local. 
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Saber e informação

No entender do relator, os utilizadores profissionais, os distribuidores e os conselheiros 
deveriam melhorar os seus conhecimentos relativos à utilização adequada dos produtos 
fitofarmacêuticos graças a acções de formação e de reciclagem. Programas específicos
deveriam permitir informar o grande público adequadamente sobre as possibilidades de 
utilização correcta destes produtos. 

Regulamentações técnicas 

Os equipamento de aplicação dos pesticidas deveriam ser objecto de um controlo técnico a 
intervalos regulares. A pulverização aérea deveria, no entender do relator, ser regulamentada 
pelos Estados-Membros, através de disposições precisas.

Ambiente aquático

A directiva-quadro relativa à água prevê disposições de base em matéria de protecção do meio 
aquático. Na aplicação desta directiva, uma atenção particular deve ser reservada à utilização 
dos produtos fitofarmacêuticos. Os planos de acção nacionais devem por conseguinte precisar 
claramente os aspectos a ter em conta aquando da utilização destes produtos, tanto no que diz 
respeito à aplicação como às distâncias a respeitar (zonas tampão), à armazenagem na 
proximidade dos cursos de água e das zonas de protecção das águas. 

Boas práticas e gestão integrada

O relator pensa que continuará a ser necessário no futuro desenvolver a luta contra as pragas
de maneira orientada. Tal deve fazer-se em dois planos: as boas práticas e a gestão integrada. 
Os critérios enunciados nos anexos III e IV definem o quadro em que as boas práticas e a 
gestão integrada devem inscrever-se na União Europeia. As boas práticas devem definir as 
exigências fundamentais que devem satisfazer as pessoas que praticam a luta contra as pragas. 

Tendo em conta os dados regionais (de carácter agrícola, meteorológico ou natural), os 
Estados-Membros ou as associações profissionais formulam, com base nos critérios gerais 
definidos no anexo IV, em matéria de protecção integrada, orientações de cultura ou sectoriais 
para a referida protecção. A gestão integrada é a referência na União e, por conseguinte, o 
motor da inovação neste domínio. A gestão integrada pode também englobar medidas que, 
sem negligenciarem um risco económico elevado, se destinam a realizar economias no que 
diz respeito à utilização dos produtos fitofarmacêuticos e a reduzir os riscos associados a esta 
utilização. A aplicação das orientações é voluntária e poderia ser incentivada por medidas de 
estímulo.

Conviria verificar regularmente a oportunidade de adaptar os critérios de boas práticas e 
gestão integrada aos progressos científico e técnico e à evolução geral. Os ajustamentos 
necessários deveriam ser efectuados no quadro do procedimento de comitologia. Os relatórios 
dos Estados-Membros constituirão uma base importante para a revisão dos anexos.
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Esta dupla abordagem garante que continua a ser possível fazer mais pelo o ambiente e 
permite, caso necessário, prever reparações. Além disso, as boas práticas deveriam incitar a 
intervir de acordo com o modelo da gestão integrada.


