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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 regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 
colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado
(COM(2006)0388 – C6-0245/2006 – 2006/0136(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)0388)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º, o nº 2 do artigo 37º e o nº 4 do artigo 152º do 
Tratado CE, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C6-0245/2006),

– Tendo em conta o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos sobre a base jurídica 
proposta,

– 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 Indústria, da Investigação e da Energia, da 
Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores e da Comissão da 
Agricultura e do Desenvolvimento Rural (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
Preâmbulo, citação 1

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o
n.º 2 do artigo 37.º e a alínea b) do n.º 4 do 
artigo 152.º,

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente a 
alínea b) do n.º 4 do artigo 152.º e o nº 1 do 
artigo 175º, 

  
1 JO C ... / Ainda não publicada em JO
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Justificação

De acordo com o Considerando 8 da proposta, o objectivo do presente regulamento é 
garantir um elevado nível de protecção da saúde humana e animal e do ambiente. A escolha 
da base jurídica deve reflectir o objectivo e a finalidade do regulamento. Uma dupla base 
jurídica apenas será utilizada se forem visados vários objectivos indissociáveis, o que é o 
caso na presente proposta.
O artigo 37º foi utilizado em 1991, quando o Tratado ainda não previa uma base jurídica 
específica para a protecção da saúde humana e do ambiente. Já não se revela apropriado 
utilizar o referido artigo neste contexto.

Alteração 2
Considerando 4

(4) Como simplificação, o novo acto deve 
ainda revogar a Directiva 79/117/CEE do 
Conselho, de 21 de Dezembro de 1978, 
relativa à proibição de colocação no 
mercado e da utilização de produtos 
fitofarmacêuticos contendo determinadas 
substâncias activas.

(4) Como simplificação, o novo acto deve 
ainda revogar a Directiva 79/117/CEE do 
Conselho, de 21 de Dezembro de 1978, 
relativa à proibição de colocação no 
mercado e da utilização de produtos 
fitofarmacêuticos contendo determinadas 
substâncias activas. Não obstante, os 
princípios fundamentais da Directiva 
79/117/CEE devem ser mantidos no 
presente regulamento.

Justificação

Importa que o conteúdo da directiva revogada seja integrado no novo acto.

Alteração 3
Considerando 6

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

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

Justificação

Cumpre conferir maior precisão à formulação do presente considerando.
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Alteração 4
Considerando 7

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

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

Justificação

Os produtos fitofarmacêuticos não envolvem apenas riscos e perigos para o homem, para os 
animais e para o ambiente, podendo também comportar para os mesmos impactos adversos a 
curto e a longo prazos, mesmo quando a sua utilização é autorizada. 

Alteração 5
Considerando 8

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

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

Justificação

Cumpre mencionar explicitamente os embriões, os fetos e as mulheres lactantes, a fim de 
conferir uma maior ênfase ao desenvolvimento de efeitos neurotoxicológicos (cf. Grandjean 
P,  Landrigran, P: The Lancet Vol 368 Issue 9553 (2006), p. 2167)
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Alteração 6
Considerando 8 bis (novo)

(8 bis) A fim de evitar ensaios com 
animais, para efeitos do presente 
regulamento os ensaios com vertebrados 
apenas devem ter lugar como último 
recurso. O presente regulamento e a 
legislação que estabelece requisitos de 
dados para as substâncias activas, 
produtos fitofarmacêuticos, agentes de 
protecção e agentes sinérgicos deve 
garantir que os ensaios com animais 
vertebrados sejam minimizados e que se 
evite a duplicação de ensaios, e promover 
a utilização de ensaios que não envolvam 
animais e estratégias de ensaio 
inteligentes.  

Justificação

Em consonância com os requisitos do Protocolo sobre a Protecção e o Bem-Estar dos 
Animais, segundo os quais cumpre que a Comunidade e os Estados-Membros tenham 
plenamente em conta os requisitos em matéria de bem-estar dos animais no contexto da 
elaboração e aplicação das suas políticas, convém aditar que os ensaios com animais devem 
ter lugar a um nível mínimo absoluto e apenas ser levados a efeito como último recurso e que 
há que promover a utilização de alternativas, o que está igualmente em conformidade com os 
requisitos REACH.

Alteração 7
Considerando 9

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

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

Não há qualquer razão que justifique que haja o mesmo nível de protecção ambiental em 
todos os Estados-Membros, o que poderia, em alguns deles, conduzir a uma menor protecção 
das águas subterrâneas. Não obstante, cumpre assegurar um elevado nível de protecção da 
saúde pública em toda a UE.

Alteração 8
Considerando 13

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

(13) No interesse da segurança, o período 
de aprovação das substâncias activas deve 
ser limitado. O período de aprovação deve 
ser proporcional aos riscos possíveis 
inerentes à utilização das substâncias em 
apreço. A experiência adquirida com a 
utilização real dos produtos 
fitofarmacêuticos que contêm as 
substâncias em apreço e a evolução 
científica e tecnológica devem ser tidas em 
conta em qualquer decisão que diga 
respeito à renovação de uma aprovação. 
Após a primeira renovação, deve levar-se 
regularmente a efeito uma revisão das 
substâncias.

Justificação

A presente alteração visa garantir que as novas e as antigas substâncias incluídas na lista 
positiva desde 1991 (Anexo I da Directiva 91/414) sejam regularmente objecto de revisão e 
de avaliação dos riscos que comportam.

Alteração 9
Considerando 14

(14) Deve ser prevista a possibilidade de 
alterar ou retirar a aprovação de uma 
substância activa nos casos em que os 
critérios de aprovação já não sejam 
cumpridos.

(14) Deve ser prevista a possibilidade de 
alterar ou retirar a aprovação de uma 
substância activa nos casos em que os 
critérios de aprovação já não sejam 
cumpridos ou em que a observância da 
Directiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de 
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acção comunitária no domínio da política 
da água1 e as respectivas directivas-filhas 
possam estar comprometidas
1 JO L 327 de 22.12.2000, pág. 1, com a redacção 
que lhe foi dada pela Decisão Nº 2455/2001/CE 
(JO L 331 de 15.12.2001, pág. 1)

Justificação

A Directiva 2000/60/CE estabelece normas de qualidade das substâncias químicas presentes 
nas águas subterrâneas e nas águas de superfície, entre as quais figuram os produtos 
fitofarmacêuticos. Quando estas normas de qualidade não sejam observadas, importa que 
haja um mecanismo de resposta directa para alteração ou suspensão da aprovação de uma 
substância activa, semelhante ao actual mecanismo de resposta à Directiva 2000/60/CE no 
que diz respeito à autorização de substâncias químicas (REACH).

Alteração 10
Considerando 17

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

(17) Algumas substâncias activas que 
suscitam particular preocupação, que 
estão actualmente aprovadas, devem ser 
identificadas ao nível comunitário como 
candidatas a substituição. Os 
Estados-Membros devem proceder 
regularmente a novos exames de forma a 
determinar se os produtos 
fitofarmacêuticos que contêm tais 
substâncias activas podem ser substituídos 
por outros que incluam substâncias activas 
que exijam a aplicação de menos medidas 
de redução dos riscos ou por práticas 
agrícolas alternativas.

Justificação

O controlo, no terreno, da correcta aplicação das medidas prescritas em matéria de redução 
dos riscos revela-se impossível. Assim sendo, tais substâncias deveriam ser excluídas da lista 
positiva ou tornarem-se candidatas a substituição, devendo ser substituídas por produtos 
menos perigosos ou por métodos não químicos de protecção das culturas. 

Alteração 11
Considerando 17 bis (novo)

(17 bis) Os Estados-Membros devem 
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poder proibir ou não autorizar produtos 
fitofarmacêuticos, a fim de ter em conta 
as suas condições climáticas, agrícolas e 
naturais específicas ou se a utilização 
destes produtos colidir com o seu plano de 
acção de redução dos riscos associados à
utilização de pesticidas e à dependência 
dos mesmos, (Plano de Acção Nacional 
"Pesticidas").

Justificação

Os Estados-Membros não deveriam ser obrigados a aceitar pesticidas que poluem as águas 
subterrâneas ou que encerram riscos e perigos para o homem, para os animais e para o 
ambientes e que colidam com as suas políticas nacionais em matéria de ambiente e saúde. Os 
Estados-Membros deveriam poder ter em conta as suas condições regionais antes de 
autorizar produtos fitofarmacêuticos.

Alteração 12
Considerando 18

(18) Além das substâncias activas, os 
produtos fitofarmacêuticos podem conter 
agentes de protecção ou agentes sinérgicos 
relativamente aos quais devam ser 
previstas regras semelhantes. É 
conveniente fixar as regras técnicas
necessárias para rever tais substâncias. As 
substâncias actualmente existentes no 
mercado só devem ser objecto de revisão 
depois destas regras serem fixadas.

(18) Além das substâncias activas, os 
produtos fitofarmacêuticos podem conter 
agentes de protecção ou agentes sinérgicos 
relativamente aos quais deva ser prevista 
legislação semelhante. É conveniente fixar 
as disposições necessárias para rever tais 
substâncias, com base numa proposta 
legislativa da Comissão. As substâncias 
actualmente existentes no mercado só 
devem ser objecto de revisão depois destas 
regras serem fixadas.

Justificação

Coerente com a alteração proposta pelo relator ao artigo 26º no sentido de que esta revisão 
seja adoptada em co-decisão.

Alteração 13
Considerando 19

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

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

Justificação

Os formulantes e os agentes sinérgicos podem ter um impacto na saúde humana e no 
ambiente, pelo que devem ser autorizados e incluídos numa lista positiva. 

Alteração 14
Considerando 21

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

(21) As disposições que regulamentam as 
autorizações devem ser garantia de um 
nível elevado de protecção. Em particular, 
ao conceder autorizações de produtos 
fitofarmacêuticos, o objectivo de proteger a 
saúde humana ou animal e o ambiente deve 
predominar sobre o de melhorar a 
produção vegetal. Assim, deve poder ser 
demonstrado, antes de os produtos 
fitofarmacêuticos serem colocados no 
mercado, que não apresentam qualquer 
efeito nocivo para a saúde humana, 
incluindo a dos grupos de pessoas 
vulneráveis, ou para a saúde animal ou 
qualquer influência inaceitável para o 
ambiente. Os Estados-Membros devem 
poder proibir ou não autorizar produtos 
fitofarmacêuticos que não apresentem um 
claro benefício em termos de produção 
vegetal nas condições específicas do seu 
território.

Justificação

A avaliação do risco deverá demonstrar que um pesticida não apresenta qualquer efeito
nocivo para a saúde humana e para o ambiente. A avaliação do potencial benefício para a 
produção vegetal constituirá uma fase distinta do procedimento. 
Os Estados-Membros não deveriam ser obrigados a aceitar pesticidas que não apresentem 
um claro benefício, que poluam as águas subterrâneas ou que colidam com as suas políticas 
nacionais em matéria de saúde e ambiente e com os seus planos de acção nacionais 
'pesticidas'.

Alteração 15
Considerando 24
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(24) As autorizações concedidas por um
Estado-Membro devem ser aceites por
outros cujas condições ecológicas e 
climáticas sejam comparáveis, para evitar 
duplicação de trabalho, reduzir a carga 
administrativa para a indústria e os 
Estados-Membros e garantir uma maior 
harmonização da disponibilidade dos 
produtos fitofarmacêuticos. Assim, a 
União Europeia deve ser dividida em 
zonas de autorização com condições 
comparáveis para facilitar esse 
reconhecimento mútuo.

(24) As autorizações concedidas por um 
Estado-Membro devem ser notificadas aos 
outros, para evitar duplicação 
desnecessária de trabalho, reduzir a carga 
administrativa para a indústria e os 
Estados-Membros e facilitar uma maior 
harmonização da disponibilidade dos 
produtos fitofarmacêuticos. Os 
Estados-Membros devem poder 
confirmar, rejeitar ou restringir as 
autorizações concedidas por outro 
Estado-Membro com base nas suas 
necessidades agrícolas específicas, ou 
manter um nível de protecção mais 
elevado em conformidade nacional com o 
seu Plano de Acção’Pesticidas’. 

Justificação

A divisão em zonas de autorização não é apropriada, uma vez que, nas zonas propostas, as 
condições não são frequentemente comparáveis. As autorizações apenas deveriam ser 
concedidas a nível de Estado-Membro, devendo, porém, ser notificadas aos demais 
Estados-Membros. Os Estados-Membros deveriam ser obrigados, num prazo razoável, a 
confirmar, rejeitar ou restringir as autorizações em função da sua situação nacional 
específica.
A autorização por zonas proposta para os produtos fitofarmacêuticos é, por conseguinte, 
substituída por um sistema de reconhecimento mútuo semelhante ao constante da Directiva 
"Biocidas".

Alteração 16
Considerando 26

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

(26) Em casos excepcionais, quando tal 
seja necessário em virtude da presença de 
um perigo imediato não susceptível de ser 
contido de outro modo, podem ser 
utilizados produtos fitofarmacêuticos que 
não cumpram as condições dispostas no 
presente regulamento. Essas derrogações 
temporárias devem ser autorizadas ao 
nível comunitário.

Justificação

A utilização de substâncias não autorizadas apenas se justifica em presença de riscos 
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excepcionais para todo um ecossistema. Essas derrogações têm imperativamente que ser 
autorizadas a nível comunitário.

Alteração 17
Considerando 29

(29) Convém estabelecer um sistema de 
intercâmbio de informação. Os Estados-
Membros devem disponibilizar aos 
restantes, à Autoridade e à Comissão os 
documentos específicos e a documentação 
científica apresentada no processo de 
pedido de autorização do produto 
fitofarmacêutico.

(29) Convém estabelecer um sistema de 
intercâmbio de informação. Os Estados-
Membros devem disponibilizar aos 
restantes, à Autoridade e à Comissão os 
documentos específicos e a documentação 
científica apresentada no processo de 
pedido de autorização do produto 
fitofarmacêutico. Todos os estudos e dados 
relevantes para a avaliação toxicológica e 
ecotoxicológica dos produtos 
fitofarmacêuticos devem ser colocados à 
disposição do público.

Justificação

O público deve ter acesso à totalidade dos aspectos e da documentação científica 
apresentada no contexto dos pedidos de autorização, em conformidade com as normas em 
matéria de acesso à informação e participação.

Alteração 18
Considerando 31

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

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

Justificação

Cumpre clarificar que a protecção dos dados deve ser limitada também para evitar os 
ensaios com animais.

Alteração 19
Considerando 32

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

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

Justificação

Atendendo a que outros estudos que não os estudos em vertebrados podem igualmente 
prevenir os ensaios com animais, cumpre aqui lhes fazer referência. 
A fim de facilitar a partilha de dados, é necessário criar uma base de dados central de que 
constem todas as informações sobre os ensaios e estudos anteriormente realizados para 
efeitos do presente regulamento, gerido pela AESA. Os requerentes apenas teriam que 
consultar uma base de dados antes da realização de quaisquer ensaios ou estudos, o que, por 
outro lado, incrementaria a transparência do procedimento.

Alteração 20
Considerando 34

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

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

Estados-Membros respeitantes à 
classificação, embalagem e rotulagem das 
preparações perigosas  aplica-se também à 
classificação, embalagem e rotulagem dos 
pesticidas. Contudo, para melhorar ainda 
consideravelmente a protecção dos 
utilizadores de produtos fitofarmacêuticos, 
dos consumidores de vegetais e de 
produtos vegetais e do ambiente, é 
apropriado adoptar legislação específica 
com base numa proposta legislativa da 
Comissão que tenha em conta as 
condições específicas de utilização dos 
produtos fitofarmacêuticos.

Justificação

Coerente com a alteração proposta pelo relator ao artigo 62º, nº 1, no sentido da adopção 
dos requisitos específicos de rotulagem em co-decisão.

Alteração 21
Considerando 36

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

(36) Convém fixar disposições sobre a 
obrigação de conservar registos sobre as 
superfícies disponíveis e as culturas e 
informação publicamente acessível 
relativos à utilização de produtos 
fitofarmacêuticos por forma a aumentar o 
nível de protecção da saúde humana e 
animal e do ambiente, assegurando a 
rastreabilidade da exposição potencial, 
aumentar a eficiência do acompanhamento 
e controlo e reduzir os custos de 
monitorização da qualidade da água. As 
informações recolhidas deveriam 
igualmente ser utilizadas para efeitos de 
um "passaporte pesticidas", a fim de 
assegurar a rastreabilidade das aplicações 
de pesticidas na cadeia alimentar.  

Justificação

Tal aumentaria a transparência. A disponibilização de dados sob a forma de um "passaporte 
pesticidas" que contenha informações sobre todos os pesticidas utilizados num determinado 
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produto comportaria um incentivo suplementar para a redução da utilização de pesticidas. 
Um grande número de retalhistas reclama a criação de um tal passaporte, a fim de poder 
satisfazer a procura dos consumidores.

Alteração 22
Considerando 38

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

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

Justificação

Coerente com a alteração proposta pelo relator ao artigo 65º no sentido da adopção destas 
disposições em co-decisão.

Alteração 23
Considerando 46 bis (novo)

(46 bis) Em particular, a Comissão 
deveria ser habilitada a aprovar as 
substâncias activas, a renovar ou rever a 
respectiva aprovação, a aprovar 
formulantes, a adoptar métodos 
harmonizados para determinar a natureza 
e quantidade das substâncias activas, dos 
agentes de protecção e dos agentes 
sinérgicos e, quando apropriado, das 
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impurezas e formulantes relevantes, a 
estabelecer normas aplicáveis à resolução 
de diferendos entre Estados-Membros 
sobre a avaliação de equivalência, a 
adoptar orientações referentes à 
organização de testes de controlo aquando 
da renovação de uma autorização, a 
adoptar normas circunstanciadas em 
matéria de derrogações à autorização de 
produtos fitofarmacêuticos para fins de 
investigação e desenvolvimento, a 
implementar medidas que garantam a 
aplicação uniforme da conservação de 
registos sobre a produção, armazenagem 
e utilização de produtos fitofarmacêuticos, 
os documentos técnicos ou outros 
documentos de orientação na perspectiva 
da aplicação do presente regulamento, 
bem como a lista das substâncias activas 
aprovadas. Atendendo a que estas 
medidas são de âmbito geral e se destinam 
a alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5º-A da 
Decisão 1999/468/CE. 

Justificação

Alteração necessária para efeitos de conformidade com as disposições da nova decisão 
relativa à comitologia.

Alteração 24
Artigo 1

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

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

O presente regulamento fixa as regras 
aplicáveis à aprovação de substâncias 
activas, agentes de protecção e agente 
sinérgicos, que os produtos 

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

fitofarmacêuticos contêm ou em que 
consistem, e as regras aplicáveis a 
adjuvantes e formulantes.

2 bis. O objectivo do presente regulamento 
é garantir um elevado nível de protecção 
da saúde humana e animal e do ambiente.
2 ter. O presente regulamento baseia-se 
no princípio da precaução, a fim de 
garantir que as substâncias ou produtos 
colocados no mercado não afectem 
negativamente a saúde humana ou o 
ambiente.

Justificação
O objecto, o objectivo e os princípios fundamentais do regulamento devem ser estabelecidos 

no seu artigo 1º e não só nos considerandos.

Alteração 25
Artigo 2, nº 2

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

2. O presente regulamento aplica-se a 
substâncias, incluindo microrganismos e 
vírus que exercem uma acção geral ou 
específica sobre os organismos prejudiciais 
ou sobre os vegetais, partes de vegetais ou 
produtos vegetais, em seguida «substâncias 
activas». Deixará, porém, de se aplicar 
aos microrganismos, vírus, feromonas e 
produtos biológicos, logo que adoptado 
um regulamento específico relativo aos 
produtos de controlo biológico.

Justificação

Saliente-se que as disposições previstas no presente regulamento se destinam a reduzir os 
efeitos nocivos dos produtos fitofarmacêuticos sintéticos e não são apropriadas em todos os 
casos para efeitos de avaliação do risco e do potencial impacto das substâncias de controlo 
biológico. A fim de ter em conta as propriedades específicas de tais produtos, importa prever 
um regulamento aplicável aos produtos de controlo biológico.
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Alteração 26
Artigo 3, nº 2 bis (novo)

(2 bis) "substâncias activas",
as substâncias, incluindo todos os seus 
metabolitos presentes na fase de 
utilização, microrganismos e vírus que
exerçam uma acção geral ou específica 
sobre os organismos prejudiciais ou sobre 
os vegetais, partes de vegetais ou 
produtos;  

Justificação

Definição necessária para garantir que, no contexto da avaliação de uma substância activa, 
todos os metabolitos presentes num determinado produto sejam incluídos. A presente 
definição é semelhante à constante da Directiva 91/414/CEE.

Alteração 27
Artigo 3, nº 4

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

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

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

Tais substâncias incluem, entre outras, as 
classificadas como perigosas, na acepção 
da Directiva 67/548/CEE, e presentes no 
produto fitofarmacêutico numa tal 
concentração que este deve ser considerado 
perigoso, na acepção do artigo 3.º da 
Directiva 1999/45/CE, e as substâncias 
com propriedades potencialmente
desreguladoras do sistema endócrino,
neurotóxicas ou imunotóxicas em termos 
de desenvolvimento; 

Justificação

A definição de uma substância que suscita preocupação deve assentar nas propriedades 
intrínsecas dessa substância e não numa avaliação quantitativa dos riscos.
Restringir as substâncias que suscitam preocupação às já classificadas como perigosas é 
inaceitável e restringirá o número de substâncias candidatas a substituição. A Directiva 
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1999/45/CE não tem em conta as propriedades dos pesticidas em matéria de desregulação 
endócrina, neurotoxicidade ou imunotoxicidade em termos de desenvolvimento.

Alteração 28
Artigo 3, nº 9

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

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

Justificação

Os produtos importados devem imperativamente cumprir todos os critérios constantes do 
presente regulamento.

Alteração 29
Artigo 3, nº 13 bis (novo)

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

Justificação

A definição da OMS deve ser incluída, dado estar relacionada com o objectivo e outras 
disposições relevantes do presente Regulamento

Alteração 30
Artigo 3, nº 13 ter (novo)

(13 ter) "grupos de pessoas vulneráveis",
as pessoas que necessitam de especial 
atenção no contexto da avaliação dos 
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efeitos agudos e crónicos dos produtos 
fitofarmacêuticos na saúde. Neste grupo 
se incluem as mulheres grávidas e 
lactantes, os embriões e os fetos, os 
lactentes e as crianças, os idosos, os 
doentes e as pessoas que tomam
medicamentos, os trabalhadores e os 
residentes sujeitos a elevada exposição 
aos pesticidas a longo prazo.

Justificação

Os grupos vulneráveis devem ser alvo de particular atenção no âmbito do procedimento de 
autorização, devendo, por conseguinte, ser definidos no artigo 3º do presente regulamento.

Alteração 31
Artigo 3, nº 14

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

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

Justificação

A definição de gestão integrada das pragas não deveria incluir apenas aspectos da protecção 
vegetal, mas também aspectos de gestão relacionados com a escolha de variedades 
adaptadas, como a rotação das culturas e a estratégia em matéria de nutrientes, susceptível 
de reduzir consideravelmente a necessidade de utilização de produtos fitofarmacêuticos.

Alteração 32
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Artigo 3, nº 17

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

Justificação

A definição proposta é enganadora, uma vez que se refere às zonas constantes do Anexo I, 
cuja agricultura, a protecção vegetal e as condições ambientais não são relativamente 
similares. A divisão em zonas ora proposta compromete a autorização nacional e não é 
conforme aos princípios da proporcionalidade e da subsidiariedade aplicáveis na UE, 
atendendo a que vai além do necessário para acelerar o processo decisório. Estes objectivos 
podem ser alcançados alterando o sistema de reconhecimento mútuo sem a abordagem da 
divisão em zonas. 
Além disso, as condições de gestão da água podem diferir no interior das três zonas 
propostas.

Alteração 33
Artigo 3, nº 18

(18) «Boa prática fitofarmacêutica», (18) «Boa prática de utilização dos
produtos fitofarmacêuticos»,

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

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

Justificação

A expressão "eficácia óptima" é tendenciosa. Afigura-se, por conseguinte, melhor assegurar 
que apenas seja utilizada a menor quantidade necessária. A definição de "boa prática 
fitofarmacêutica" é mais lata do que a actual definição, que apenas inclui considerações 
relativas à aplicação de pesticidas (cf. definição de gestão integrada das pragas supra). 
Assim sendo, afigura-se necessário clarificar a definição, fazendo apenas referência aos 
produtos fitofarmacêuticos.
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Alteração 34
Artigo 3, nº 21

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

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

Justificação

Cumpre aditar que o proprietário de um teste ou estudo não pode impedir a sua utilização 
por outra pessoa quando tal possa prevenir os ensaios com animais.

Alteração 35
Artigo 4, nº 1

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

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

Justificação

Cumpre clarificar que serão utilizados critérios de exclusão aplicáveis a substâncias activas 
e que as medidas paliativas são inadequadas para proteger a saúde humana e o ambiente 
contra os perigos inerentes a certas substâncias. Tal tornará o regulamento conforme com as 
mais avançadas e progressistas estratégias e instrumentos de avaliação das substâncias 
químicas, designadamente a Convenção POP, que elimina certas substâncias perigosas 
impossíveis de controlar após libertação para o ambiente.

Alteração 36
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Artigo 4, nº 2, parte introdutória

2. Os resíduos de produtos 
fitofarmacêuticos, após aplicação coerente 
com as boas práticas fitofarmacêuticas,
devem preencher as seguintes exigências:

2. Os resíduos de produtos 
fitofarmacêuticos devem preencher as 
seguintes exigências:

Justificação

Os pesticidas estão, em termos gerais, longe de ser bem utilizados, pelo que é incorrecto 
pressupor que apenas são utilizados em conformidade com "boas práticas fitofarmacêuticas". 
Em contrapartida, a expressão"condições reais de utilização" deveria ser incluída no nº 3 do 
presente artigo. Tal é igualmente conforme às actuais disposições em matéria de orientações 
para a realização de ensaios contidas na Directiva 91/414, em que cumpre votar atenção às 
"condições concretas de utilização" e às "condições reais de utilização".

Alteração 37
Artigo 4, nº 2, alínea (a)

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

(a) não terão quaisquer efeitos nocivos na 
saúde humana, em particular na dos
grupos de pessoas vulneráveis, 
designadamente as mulheres grávidas e 
lactantes, os embriões e os fetos, os 
lactentes e as crianças, ou na saúde 
animal, tendo em conta os efeitos 
cumulativos e sinergéticos conhecidos (se 
existirem métodos para avaliar tais efeitos), 
nem nas águas subterrâneas;

Justificação

De acordo com o princípio da precaução, as substâncias não devem ter qualquer impacto 
negativo na saúde humana, em particular na dos grupos de pessoas vulneráveis, 
designadamente os embriões, as crianças e o ambiente. Tal é conforme à reacção do PE 
(Resolução P5_TA(2002)0276) e do Conselho à anterior Comunicação da Comissão  relativa 
à revisão da Directiva 91/414.

Alteração 38
Artigo 4, nº 2, alínea (c)

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

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

Justificação

É esta uma alteração que introduz duas dimensões no presente artigo, a saber: em primeiro 
lugar, que haverá, para todos os pesticidas autorizados, métodos de identificação de 
resíduos, o que não é actualmente o caso, uma vez que o equipamento laboratorial 
normalizado apenas é capaz de identificar um número limitado de resíduos de substâncias; 
em segundo lugar, os métodos de avaliação dos efeitos na saúde devem ser suficientemente 
sensíveis no respeitante aos níveis de preocupação em diversos meios ambientais e 
biológicos, a fim de não deixar passar efeitos não detectados por métodos de utilização geral.

Alteração 39
Artigo 4, nº 3, parte introdutória

3. A utilização de produtos 
fitofarmacêuticos preencherá as seguintes 
exigências, após aplicação coerente com as 
boas práticas fitofarmacêuticas e tendo 
em conta as condições normais de 
utilização:

3. A utilização de produtos 
fitofarmacêuticos preencherá as seguintes 
exigências, após aplicação coerente com 
uma adequada utilização e tendo em conta 
as condições reais de utilização:

Justificação

Os pesticidas estão, em termos gerais, longe de ser bem utilizados, pelo que é incorrecto 
pressupor que apenas são utilizados ”em condições normais de utilização”. Em 
contrapartida, a expressão"condições reais de utilização" deveria ser incluída no nº 3 do 
presente artigo. Tal é igualmente conforme às actuais disposições em matéria de orientações 
para a realização de ensaios contidas na Directiva 91/414, em que cumpre votar atenção às 
"condições concretas de utilização" e "condições reais de utilização".

Alteração 40
Artigo 4, nº 3, alínea (b)

(b) não terá efeitos nocivos imediatos ou 
posteriores na saúde humana ou animal, 
directamente ou através da água potável, 

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

vulneráveis, designadamente as mulheres 
grávidas e lactantes, os embriões e os 
fetos, os lactentes e as crianças, ou na 
saúde animal, directamente ou através da 
água potável, dos alimentos para animais 
ou do ar ambiente, incluindo em locais
distantes da sua utilização na sequência 
da propagação ambiental a longa 
distância, nem consequências no local de 
trabalho, nem outros efeitos indirectos, 
tendo em conta os efeitos cumulativos e 
sinérgicos, nem nas águas subterrâneas; 

Justificação

De acordo com o princípio da precaução, as substâncias não devem ter qualquer impacto 
negativo na saúde humana, em particular na dos residentes e na das pessoas que se 
encontrem nas imediações susceptíveis de estar rotineiramente expostas aos pesticidas, bem 
como na dos grupos vulneráveis, designadamente os fetos e as crianças, que são mais 
sensíveis à exposição, bem como no ambiente. Tal é conforme à reacção do PE (Resolução 
P5_TA(2002)0276) e do Conselho à anterior Comunicação da Comissão  relativa à revisão 
da Directiva 91/414. Cumpre votar particular atenção à propagação ambiental a longa 
distância.

Alteração 41
Artigo 4, nº 3, alínea e)

e) não terá quaisquer efeitos inaceitáveis 
sobre o ambiente, no que respeita, muito 
especialmente:

e) não terá quaisquer efeitos inaceitáveis 
sobre o ambiente, no que respeita, muito 
especialmente:

i) ao seu destino e distribuição no 
ambiente, particularmente quanto à 
contaminação das águas de superfície, 
incluindo estuarinas e costeiras, água 
potável, águas subterrâneas, ar e solo;

i) ao seu destino e distribuição no 
ambiente, particularmente quanto à 
contaminação das águas de superfície, 
incluindo estuarinas e costeiras, água 
potável, águas subterrâneas, ar e solo, 
tendo igualmente em conta locais 
distantes do local de utilização devido à
sua propagação a longa distância no 
ambiente;

ii) ao impacto sobre as espécies não 
visadas;

ii) ao impacto sobre as espécies não 
visadas;

iii) ao seu impacto na biodiversidade. iii) ao seu impacto na biodiversidade e no 
ecossistema.
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Justificação

Muitos pesticidas têm efeitos indirectos no ecossistema, por exemplo através da cadeia 
alimentar (redução das populações de aves nos agro-ecossistemas, devido a uma importante 
redução do número de insectos). Convém ter em conta estes efeitos na medida do possível e 
conceder especial atenção aos efeitos ambientais dos produtos fitofarmacêuticos propagados 
a longa distância no ambiente, como, por exemplo, na região do Árctico.

Alteração 42
Artigo 4, nº 4

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

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

Justificação

Convém ter em conta, para a aprovação de uma substância, todas as condições normais de 
utilização dos produtos fitofarmacêuticos.

Alteração 43
Artigo 4 bis (novo)

Artigo 4º bis
Necessidade de evitar ensaios em animais
Para evitar ensaios em animais, os 
ensaios em vertebrados para efeitos do 
presente regulamento só serão realizados 
como último recurso.

Justificação

Em conformidade com o disposto no Protocolo Relativo à Protecção e ao Bem-Estar dos 
Animais, a Comunidade e os Estados-Membros devem ter plenamente em conta os requisitos 
de bem-estar dos animais na formulação e aplicação das suas políticas. Para assegurar que 
os ensaios em animais para efeitos do presente regulamento sejam reduzidos ao mínimo, 
convém referir que estes só serão realizadas como último recurso. Tal é igualmente conforme 
com os requisitos do programa REACH.
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Alteração 44
Artigo 6, alínea i bis) (nova)

i bis) restrição ou proibição de utilizações 
não compatíveis com sistemas de gestão 
integrada das pragas ou mesmo 
prejudiciais para estes sistemas, como o 
tratamento químico dos solos;

Justificação

Convém restringir certas utilizações incompatíveis com as boas práticas, como é o caso da 
gestão integrada das pragas.

Alteração 45
Artigo 7, nº 1, parágrafo 1

A Autoridade é responsável pela 
coordenação do processo de aprovação.
Para tal, a Autoridade recorre às 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros.

1. O pedido de aprovação de uma 
substância activa ou de uma alteração das 
condições dessa aprovação é apresentado 
pelo produtor da substância activa a um 
Estado-Membro (em seguida, 
Estado-Membro relator) juntamente com 
um processo sumário e outro completo, em 
conformidade com o previsto no n.º 1 e no 
n.º 2 do artigo 8.º, ou uma carta de acesso a 
esses processos ou um parecer que 
fundamente cientificamente as razões que 
levaram a omitir certas partes dos 
processos, demonstrando que a substância 
activa preenche os critérios de aprovação
estabelecidos no artigo 4.º.

O pedido de aprovação de uma substância 
activa ou de uma alteração das condições 
dessa aprovação é apresentado pelo 
produtor da substância activa à 
Autoridade, juntamente com um processo 
sumário e outro completo, em 
conformidade com o previsto no n.º 1 e no 
n.º 2 do artigo 8.º, ou uma carta de acesso a 
esses processos ou um parecer que 
fundamente cientificamente as razões que 
levaram a omitir certas partes dos 
processos, demonstrando que a substância 
activa preenche os critérios de aprovação 
estabelecidos no artigo 4.º. A Autoridade 
informa as autoridades competentes dos 
Estados-Membros dos pedidos que 
recebeu.
Um Estado-Membro pode escolher uma 
substância activa, em relação à qual a 
Autoridade tenha recebido um pedido de 
aprovação, com o objectivo de se tornar a 
autoridade competente para efeitos dos 
artigos 9.º e 11.º (em seguida, 
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Estado-Membro relator).
Nos casos em que dois ou mais 
Estados-Membros tenham manifestado 
interesse em tornar-se Estado-Membro 
relator e não consigam chegar a acordo 
em relação a quem deve ser a autoridade 
competente, o Estado-Membro relator é 
determinado nos termos do procedimento 
de regulamentação previsto no n.º 3 do 
artigo 76.º.

Justificação

As empresas não devem ter o direito de escolher o Estado-Membro relator. Os pedidos devem 
ser enviados à Autoridade e os Estados-Membros devem decidir qual deles se tornará o 
Estado-Membro relator. Os conflitos devem ser resolvidos de acordo com o procedimento de 
comitologia.

Alteração 46
Artigo 8, nº 1, alínea a)

a) os dados que dizem respeito a uma ou 
mais utilizações representativas, numa 
cultura de grande dimensão em cada zona, 
de um produto fitofarmacêutico, no 
mínimo, que contenha a substância activa 
e que demonstrem o cumprimento das 
exigências do artigo 4.º; sempre que os 
dados apresentados não abranjam todas as 
zonas ou digam respeito a uma cultura de 
pequena dimensão é preciso apresentar as 
razões que justificam esta opção;

a) os dados que dizem respeito a todas as
utilizações representativas, numa cultura de 
grande dimensão em cada zona, de três 
produtos fitofarmacêuticos, no mínimo, 
que contenham a substância activa, 
incluindo os produtos de revestimento das 
sementes se esta utilização estiver 
prevista, e que demonstrem o cumprimento 
das exigências do artigo 4.º; sempre que os 
dados apresentados não abranjam todas as 
zonas ou digam respeito a uma cultura de 
pequena dimensão é preciso apresentar as 
razões que justificam esta opção;

Justificação

Foi demonstrado que as substâncias utilizadas no revestimento das sementes (por exemplo, 
fipronil e imidaclopride) são extremamente tóxicas para as abelhas, o que não foi tido em 
conta na avaliação dos riscos. É, por conseguinte, necessário introduzir esta disposição no 
regulamento.

Alteração 47
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Artigo 8, nº 1, alínea b)

b) o resumo e os resultados de testes e 
estudos, a identificação do proprietário e da 
pessoa ou do instituto responsável pela 
realização dos testes e dos estudos, para 
cada ponto dos dados exigidos 
relativamente à substância activa referida 
na alínea b), do n.º 1 do artigo 75.º;

b) o resumo e os resultados de testes e 
estudos, a identificação do proprietário e da 
pessoa ou do instituto responsável pela 
realização dos testes e dos estudos, para 
cada ponto dos dados exigidos 
relativamente à substância activa referida 
no n.º 3;

Justificação

As disposições relativas aos dados exigidos constituem um aspecto essencial do processo de 
aprovação, pelo que devem ser objecto de um processo legislativo e não uma decisão de 
comitologia.

Alteração 48
Artigo 8, nº 1, alínea c)

c) o resumo e os resultados de testes e 
estudos, a identificação dos respectivos 
proprietário e pessoa ou instituto 
responsável pela sua realização, para cada 
ponto dos dados exigidos relativamente ao 
produto fitofarmacêutico referido na 
alínea b) do n.º 1 do artigo 75.º, 
pertinentes para a avaliação dos critérios 
referidos no artigo 4.º em relação a um ou 
mais produtos fitofarmacêuticos 
representativos das utilizações referidas na 
alínea a), tendo em conta que se o processo 
apresentar falta de dados em resultado da 
gama limitada de utilizações 
representativas da substância activa, a 
aprovação pode ser restringida, como 
prevê o n.º 2;

c) o resumo e os resultados de testes e 
estudos, a identificação dos respectivos 
proprietário e pessoa ou instituto 
responsável pela sua realização, para cada 
ponto dos dados exigidos relativamente ao 
produto fitofarmacêutico referido no n.º 3, 
pertinentes para a avaliação dos critérios 
referidos no artigo 4.º em relação a um ou 
mais produtos fitofarmacêuticos 
representativos das utilizações referidas na 
alínea a), tendo em conta que se o processo 
apresentar qualquer falta de dados em 
resultado da gama limitada de utilizações 
representativas da substância activa, a 
aprovação da substância activa será 
recusada, como prevê o n.º 2;

Justificação

Os processos que contenham informações incompletas ou erradas devem ser rejeitados. As 
disposições relativas aos dados exigidos constituem um aspecto essencial do processo de 
aprovação, pelo que devem ser objecto de um processo legislativo e não de uma decisão de 
comitologia.

Alteração 49
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Artigo 8, nº 1, alínea c bis) (nova)

c bis) para cada ensaio ou estudo que 
envolva animais vertebrados, uma 
justificação das medidas tomadas para 
evitar os ensaios em animais e a repetição 
de ensaios em animais vertebrados;

Justificação

Para permitir que os ensaios em animais para efeitos do presente regulamento sejam 
reduzidos ao mínimo, convém exigir que os pedidos sejam acompanhados de uma justificação 
das medidas tomadas para evitar tais ensaios.

Alteração 50
Artigo 8, nº 3, parágrafo 2

Os dados exigidos, constantes do n.º 1 do 
artigo 8.º, serão definidos em regulamentos 
adoptados em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
76.º e incluirão as exigências impostas às 
substâncias activas e aos produtos 
fitofarmacêuticos constantes dos anexos II 
e III da Directiva 91/414/CEE com as 
alterações necessárias. Estas exigências 
serão definidas relativamente aos agentes 
de protecção e agentes sinérgicos, em 
conformidade com o procedimento referido 
no n.º 3 do artigo 76.º.

Os dados exigidos, constantes do n.º 1, 
serão definidos num regulamento 
adoptado em conformidade com o 
procedimento referido no artigo 251.º do 
Tratado e incluirão as exigências impostas 
às substâncias activas e aos produtos 
fitofarmacêuticos constantes dos anexos II 
e III da Directiva 91/414/CEE com as 
alterações necessárias, incluindo medidas 
destinadas a reduzir ao mínimo os ensaios 
em animais, em especial a utilização de 
métodos de ensaio que não recorrem a 
animais e estratégias de ensaio 
inteligentes. Estas exigências serão 
definidas relativamente aos agentes de 
protecção e agentes sinérgicos, em 
conformidade com o procedimento referido 
no 251.º do Tratado.

Justificação

As disposições relativas aos dados exigidos constituem um aspecto essencial do processo de 
aprovação, pelo que devem ser objecto de um processo legislativo e não de uma decisão de 
comitologia. É necessário assegurar que os ensaios em animais sejam reduzidos ao mínimo.

Alteração 51
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Artigo 8, nº 3 bis (novo)

3 bis. O requerente deve juntar ao 
processo toda a literatura científica 
reconhecida e publicada sobre os efeitos 
secundários nefastos para a saúde e o 
ambiente da substância activa e dos seus 
metabolitos.

Justificação

O requerente deve ter a obrigação de compilar e resumir toda a literatura científica existente 
sobre uma dada substância.

Alteração 52
Artigo 12, nº 2, parágrafo 1

2. No prazo de 90 dias a partir da data 
prevista no n.º 1 do presente artigo, a 
Autoridade decide se pode considerar-se 
que a substância activa cumpre as 
exigências do artigo 4.º e comunica a sua 
decisão ao requerente, aos 
Estados-Membros e à Comissão.

2. No prazo de 90 dias a partir da data 
prevista no n.º 1 do presente artigo, a 
Autoridade decide se pode considerar-se 
que a substância activa cumpre as 
exigências do artigo 4.º, decisão que deve 
ser devidamente justificada, 
nomeadamente indicando se foram tidos 
em conta eventuais comentários do 
público, e comunica a sua decisão ao 
requerente, aos Estados-Membros e à
Comissão. A Autoridade publica a 
conclusão no prazo de uma semana a 
contar da data da sua adopção.

Justificação

É necessário aumentar a transparência do processo.

Alteração 53
Artigo 13, nº 1, parágrafo 2

O requerente terá a possibilidade de 
apresentar comentários sobre o relatório de 
revisão.

O requerente e outras pessoas que tenham 
apresentado comentários escritos nos 
termos do procedimento previsto no n.º 1 
do artigo 12.º terão a possibilidade de 
apresentar comentários sobre o relatório de 
revisão.
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O relatório de revisão será colocado à 
disposição do público e transmitido ao 
Parlamento Europeu.

Justificação

É necessário aumentar a transparência do processo.

Alteração 54
Artigo 13, nº 2, frase introdutória e alínea a)

2. Com base no relatório de revisão 
previsto no n.º 1, noutros factores 
pertinentes para o assunto em apreço e no 
princípio da precaução, quando as 
condições constantes do n.º 1 do artigo 7.º 
do Regulamento (CE) n.º 178/2002 se 
aplicarem, proceder-se-á à adopção de um 
regulamento em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 3 do artigo 
76.º, desde que:

2. Com base no relatório de revisão 
previsto no n.º 1, noutros factores 
pertinentes para o assunto em apreço e no 
princípio da precaução, quando as 
condições constantes do n.º 1 do artigo 7.º 
do Regulamento (CE) n.º 178/2002 se 
aplicarem, proceder-se-á à adopção de um 
regulamento, devidamente fundamentado,
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 bis do artigo 76.º, desde que:

a) se trate da aprovação de uma substância 
activa, nos termos das condições e 
restrições referidas no artigo 6.º, consoante 
o caso;

a) se trate da aprovação de uma substância 
activa, nos termos das condições e 
restrições referidas no artigo 6.º, consoante 
o caso, e incluída no anexo II bis;

Justificação

Esta alteração é necessária para tornar o texto compatível com as disposições da nova 
decisão relativa à comitologia. É necessário aumentar a transparência do processo, pelo que 
as substâncias aprovadas devem figurar num anexo do regulamento.

Alteração 55
Artigo 13, nº 3

3. A Comissão deve manter uma lista das 
substâncias activas aprovadas.

3. A Comissão deve manter uma lista 
actualizada das substâncias activas 
aprovadas no anexo II bis e publicá-la na 
Internet.

Justificação

É necessário aumentar a transparência do processo, pelo que as substâncias aprovadas 
devem figurar num anexo do regulamento.
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Alteração 56
Artigo 14, nº 2

2. A renovação produz efeitos por um 
período ilimitado.

2. A aprovação pode ser renovada uma ou 
várias vezes para um período não superior 
a 10 anos.

Justificação

No texto proposto, a renovação da autorização por um Estado-Membro ocorre na sequência 
da renovação da substância activa (n.º 6 do artigo 43.º). Tal implica que também a 
autorização deve, em princípio, ser válida por um período ilimitado após a primeira 
renovação. Isto é contrário ao princípio de precaução e ao princípio de que as decisões são 
tomadas com base nos conhecimentos científicos e técnicos existentes, como  previsto no n.º 
10 do artigo 4.º do texto proposto, bem como ao princípio segundo o qual é necessário 
assegurar um nível elevado de protecção (considerando 21).

Alteração 57
Artigo 17, parágrafo 2, frase introdutória

A duração desse período será estabelecida 
com base nos seguintes elementos:

A duração desse período não será superior 
ao necessário e será estabelecida com base 
nos seguintes elementos:

Justificação

A experiência adquirida com os processos de prorrogação da autorização de produtos 
fitofarmacêuticos em certos Estados-Membros (especialmente nos Países Baixos) demonstra 
que as prorrogações podem tornar-se rapidamente numa prática sistemática e ter uma 
duração bastante prolongada. É, por conseguinte, necessário precisar que esta prorrogação 
tem um carácter excepcional e que a sua duração deve ser limitada ao mínimo necessário.

Alteração 58
Artigo 18, parágrafo 2, alínea b)

b) os dados necessários a apresentar; b) os dados necessários a apresentar,
incluindo medidas destinadas a reduzir ao 
mínimo os ensaios em animais, em 
particular a utilização de métodos de 
ensaio que não recorrem a animais e 
estratégias de ensaios inteligentes;
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Justificação

Para assegurar que os ensaios em animais para efeitos do presente regulamento sejam 
reduzidos ao mínimo, convém incluir no programa medidas destinadas a facilitar a 
realização deste objectivo.

Alteração 59
Artigo 19

As medidas de execução do procedimento 
de renovação e revisão, incluindo, se 
necessário, a implementação de um 
programa de trabalho, como previsto no 
artigo 18.º, são estabelecidas por um 
regulamento adoptado em conformidade 
com o procedimento referido no n.º 3 do 
artigo 76.º.

As medidas de execução do procedimento 
de renovação e revisão, incluindo, se 
necessário, a implementação de um 
programa de trabalho, como previsto no 
artigo 18.º, são estabelecidas por um 
regulamento adoptado em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 3 bis do 
artigo 76.º.

Justificação

Esta alteração é necessária para tornar o texto compatível com as disposições da nova 
decisão relativa à comitologia.

Alteração 60
Artigo 20

1. Um regulamento é adoptado nos termos 
do procedimento referido no n.º 3 do 
artigo 76.º, se:

1. Um regulamento, devidamente 
fundamentado, é adoptado nos termos do 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 bis do 
artigo 76.º, se:

a) a aprovação de uma substância activa for 
renovada, mesmo com condições e 
restrições; ou

a) a aprovação de uma substância activa for 
renovada, mesmo com condições e 
restrições; ou

b) a aprovação de uma substância activa 
não for renovada.

b) a aprovação de uma substância activa 
não for renovada.

2. Sempre que as razões da não renovação 
de aprovação o permitam, o regulamento 
referido no n.º 1 deve prever um período de 
tolerância para que sejam escoadas as 
existências dos produtos fitofarmacêuticos 

2. Sempre que as razões da não renovação 
de aprovação não digam respeito à 
protecção da saúde e do ambiente, o 
regulamento referido no n.º 1 deve prever 
um período de tolerância para que sejam 
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em causa, que não deve interferir com o 
período normal de utilização do produto 
fitofarmacêutico.

escoadas as existências dos produtos 
fitofarmacêuticos em causa, que não deve 
ser superior a uma estação.

Justificação

Não deve ser concedida mais de uma estação para o escoamento das existências de produtos 
fitofarmacêuticos.

Alteração 61
Artigo 21, nº 1

1. A Comissão pode rever a aprovação de 
uma substância activa em qualquer altura.

1. A Comissão pode rever a aprovação de 
uma substância activa em qualquer altura e 
deve tomar devidamente em consideração 
os pedidos de revisão apresentados por 
um Estado-Membro, pelo Parlamento 
Europeu e por outras partes interessadas.

Se a Comissão considerar que existem 
indicações de que a substância deixou de 
cumprir os critérios estabelecidos no artigo 
4.º, ou que as informações suplementares 
previstas na alínea f) do artigo 6.º não 
foram apresentadas, deve informar desse 
facto os Estados-Membros, a Autoridade e 
o produtor da substância activa, fixando 
um prazo para o produtor apresentar os 
seus comentários.

Se a Comissão considerar que existem 
indicações de que a substância deixou de 
cumprir os critérios estabelecidos no artigo 
4.º, ou que as informações suplementares 
previstas na alínea f) do artigo 6.º não 
foram apresentadas, deve informar desse 
facto os Estados-Membros, a Autoridade e 
o produtor da substância activa, fixando 
um prazo para o produtor apresentar os 
seus comentários.

A Comissão revê a aprovação de uma 
substância activa sempre que houver 
indicação de que pode estar 
comprometida a realização dos objectivos 
fixados em conformidade com o n.º 1, 
alínea a), ponto iv) e alínea b), ponto i) do 
artigo 4.º e dos n.ºs 2 e 3 do artigo 7.º da 
Directiva 2000/60/CE.
A aprovação é revista relativamente às dez 
substâncias activas que, segundo os 
relatórios anuais sobre os resíduos de 
pesticidas publicados pela Comissão, se 
encontram mais frequentemente presentes 
acima do limite máximo de resíduos 
(LMR). Quando uma substância figura 
repetidamente nesta lista, a aprovação é 
retirada.
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Justificação

Embora a Comissão possa, em qualquer momento, dar início à revisão de uma determinada 
substância, convém precisar que os pedidos de revisão também podem ser apresentados por 
outras instituições ou partes interessadas. É essencial que, em caso de incumprimento dos 
objectivos da Directiva 2000/60/CE, seja possível reconsiderar a aprovação da substância. 
Além disso, este mecanismo de reacção directa entre a Directiva 2000/60/CE e o 
regulamento em apreço dará um incentivo suplementar aos produtores para que estes 
assumam seriamente as suas responsabilidades em termos de gestão dos produtos.

Alteração 62
Artigo 21, nº 3, parágrafo 1

3. Se a Comissão concluir que os critérios 
referidos no artigo 4.º deixaram de ser 
cumpridos, ou que a informação 
complementar requerida em conformidade 
com a alínea f) do artigo 6.º não foi 
apresentada, adopta um regulamento para 
retirar ou alterar a aprovação, nos termos 
do procedimento referido no n.º 3 do artigo 
76.º.

3. Se a Comissão concluir que os critérios 
referidos no artigo 4.º deixaram de ser 
cumpridos, ou que a informação 
complementar requerida em conformidade 
com a alínea f) do artigo 6.º não foi 
apresentada, adopta um regulamento para 
retirar ou alterar a aprovação, nos termos 
do procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 bis do artigo 
76.º.

Justificação

Esta alteração é necessária para tornar o texto compatível com as disposições da nova 
decisão relativa à comitologia.

Alteração 63
Artigo 21, nº 3 bis (novo)

3 bis. Se a Comissão concluir que os 
objectivos de redução da poluição 
provocada por substâncias prioritárias 
definidas em conformidade com o n.º 1, 
alínea a), ponto iv) e alínea b), ponto i) do 
artigo 4.º e os n.ºs 2 e 3 do artigo 7.º da 
Directiva 2000/60/CE não podem ser 
realizados, adopta um regulamento para 
retirar ou alterar a aprovação, nos termos 
do procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 bis do artigo 
76.º.
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Justificação

É essencial que, em caso de incumprimento dos objectivos fixados na Directiva 2000/60/CE 
para uma determinada substância, a sua aprovação possa ser reconsiderada. O 
procedimento deve respeitar as disposições da nova decisão relativa à comitologia.

Alteração 64
Artigo 23, nº 1, frase introdutória

1. As substâncias de base são aprovadas de 
acordo com o disposto no n.º 2 a n.º 6. Em 
derrogação ao artigo 5.º, a aprovação 
refere-se a um período ilimitado. Para 
efeitos desses n.ºs, substância de base é 
uma substância activa que:

1. As substâncias de base são aprovadas de 
acordo com o disposto no n.º 2 a n.º 6. Para 
efeitos desses n.ºs, substância de base é 
uma substância activa que:

Justificação

O regulamento não deve prever autorizações por um período ilimitada para as substâncias 
de base. À semelhança das substâncias activas, as substâncias de base devem ser objecto de 
revisão a intervalos regulares, com base nas últimas informações e dados científicos.

Alteração 65
Artigo 23, nº 2

2. Em derrogação ao artigo 5.º, as
substâncias de base são aprovadas sempre 
que as avaliações efectuadas em 
conformidade com outra legislação 
comunitária que regule uma utilização 
dessa substância para efeitos diferentes dos 
efeitos dos produtos fitofarmacêuticos, 
demonstrarem que essa substância não 
apresenta efeitos nocivos imediatos ou 
posteriores para a saúde humana ou animal, 
nem efeitos inaceitáveis para o ambiente.

2. As substâncias de base são aprovadas em 
conformidade com o artigo 4.º e sempre 
que as avaliações efectuadas em 
conformidade com outra legislação 
comunitária que regule uma utilização 
dessa substância para efeitos diferentes dos 
efeitos dos produtos fitofarmacêuticos, 
demonstrarem que essa substância não 
apresenta efeitos nocivos imediatos ou 
posteriores para a saúde humana ou animal, 
nem efeitos inaceitáveis para o ambiente, 
desde que cada ponto dos dados exigidos 
para as substâncias activas contidas nos 
produtos fitofarmacêuticos seja respeitado 
e sejam aplicados os mesmos processos de 
decisão.

Justificação

O processo de avaliação dos riscos deve ser obrigatório também para as substâncias de base.
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Alteração 66
Artigo 24, nº 1, parágrafo 1

1. Em derrogação ao artigo 5.º e ao n.º 2 do 
artigo 14.º, uma substância activa que 
cumpre os critérios constantes do artigo 4.º 
deve ser objecto de aprovação por um 
período não superior a 7 anos, sempre que 
outras substâncias activas já aprovadas 
sejam significativamente menos tóxicas
para os consumidores ou os operadores ou 
apresentem bastante menos riscos para o 
ambiente. A avaliação terá em conta os 
critérios constantes do ponto 4 do anexo II.

1. Em derrogação ao artigo 5.º e ao n.º 2 do 
artigo 14.º, uma substância activa que 
cumpre os critérios constantes do artigo 4.º 
deve ser objecto de aprovação uma única 
vez por um período não superior a 5 anos, 
sempre que outras substâncias activas já 
aprovadas ou métodos ou práticas 
agrícolas alternativos sejam 
significativamente menos tóxicos para os 
consumidores ou os operadores ou 
apresentem bastante menos riscos para o 
ambiente. A avaliação terá em conta os 
critérios constantes do ponto 4 do anexo II.

Justificação

Tendo em conta que a aprovação de outras substâncias é válida por dez anos e que estas 
substâncias são substituídas por outras existentes no mercado, um período de sete anos para 
a autorização de candidatos para substituição é claramente excessivo. Na Suécia, por 
exemplo, foi levado a cabo um programa de substituição de pesticidas que previa um prazo 
de cinco anos para encontrar alternativas. A substituição dos produtos fitofarmacêuticos por 
produtos não químicos deve ser a principal prioridade.

Alteração 67
Artigo 24, nº 2 bis (novo)

2 bis. Os Estados-Membros podem 
alargar a substituição, autorizando 
apenas as substâncias activas menos 
nocivas para uma determinada cultura. 
Se existirem métodos ou práticas não 
químicos para a cultura em causa, não 
são autorizados produtos que contenham 
candidatos para substituição.

Justificação

Convém introduzir um segundo nível de substituição para além da lista europeia das 
substâncias químicas, ou seja, uma apreciação das culturas com base na gestão integrada 
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das culturas. Se existirem métodos ou práticas não químicos, não são autorizados produtos 
que contenham candidatos para substituição. Os Estados-Membros devem ter a possibilidade 
de ir além da lista europeia de candidatos para substituição se o desejarem, a fim de 
resolverem os seus problemas específicos em matéria de utilização de pesticidas.

Alteração 68
Artigo 25, nº 1 bis (novo)

1 bis. Para aprovação de um agente de 
protecção ou de um agente sinérgico, 
considera-se cumprido o disposto no 
artigo 1º se tiver sido verificado o 
cumprimento do artigo 4.º relativamente a 
uma ou mais utilizações representativas 
de um produto fitofarmacêutico para cada 
substância activa diferente com que o 
agente de protecção ou o agente sinérgico 
esteja combinado.

Justificação

Os agentes de protecção e os agentes sinérgicos devem ser avaliados em relação às 
diferentes substâncias activas com as quais estão combinados.

Alteração 69
Artigo 26

Nos cinco anos seguintes à entrada em 
vigor do presente regulamento, é adoptado 
um regulamento em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 3 do artigo 
76.º que estabelece um programa de 
trabalho para a revisão progressiva dos 
agentes sinérgicos e dos agentes de 
protecção existentes no mercado à data da 
sua entrada em vigor. O regulamento deve 
fixar as exigências em matéria de dados, e 
os procedimentos de notificação, avaliação 
e tomada de decisão. Deve exigir às partes 
interessadas que apresentem todos os dados 
necessários à Comissão, à Autoridade e aos 
Estados-Membros, dentro de um prazo 
especificado.

Nos dois anos seguintes à entrada em vigor 
do presente regulamento, é adoptado um 
regulamento em conformidade com o 
procedimento referido no artigo 251.º do 
Tratado que estabelece um programa de 
trabalho para a revisão progressiva dos 
agentes sinérgicos e dos agentes de 
protecção existentes no mercado à data da 
sua entrada em vigor. O regulamento deve 
fixar as exigências em matéria de dados, 
incluindo medidas para reduzir ao 
mínimo os ensaios em animais, e os 
procedimentos de notificação, avaliação e 
tomada de decisão. Deve exigir às partes 
interessadas que apresentem todos os dados 
necessários à Comissão, à Autoridade e aos 
Estados-Membros, dentro de um prazo 
especificado.
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Justificação

As disposições relativas à revisão dos agentes sinérgicos e de protecção existentes não devem 
ser adoptadas no âmbito de uma decisão de comitologia, devendo antes ser objecto de um 
processo legislativo com base no Tratado.

Alteração 70
Artigo 27

Proibição Formulantes
1. Os formulantes são proibidos se tiver 
sido verificado que:

1. Os formulantes não são aprovados se 
tiver sido verificado que:

a) os resíduos produzidos na sequência de 
uma aplicação coerente com as boas 
práticas fitofarmacêuticas têm efeitos 
nocivos na saúde humana ou animal ou nas 
águas subterrâneas ou efeitos inaceitáveis 
no ambiente; ou

a) os resíduos produzidos na sequência de 
uma aplicação coerente com as condições 
realistas de utilização têm efeitos nocivos 
na saúde humana ou animal ou nas águas 
subterrâneas ou efeitos inaceitáveis no 
ambiente; ou

b) a sua utilização, na sequência de uma 
aplicação coerente com as boas práticas 
fitofarmacêuticas e tendo em conta
condições normais e realistas de utilização, 
tem efeitos nocivos na saúde humana ou 
animal ou efeitos inaceitáveis nos vegetais, 
produtos vegetais ou no ambiente.

b) a sua utilização, na sequência de uma 
aplicação coerente com condições realistas 
de utilização, tem efeitos nocivos na saúde 
humana ou animal ou efeitos inaceitáveis 
nos vegetais, produtos vegetais ou no 
ambiente.

2. Os formulantes proibidos em 
conformidade com o n.º 1 serão incluídos 
no anexo III, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 3 do artigo 
76.º.

2. Os formulantes aprovados em 
conformidade com o n.º 1 serão incluídos 
no anexo III, em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 bis do artigo 
76.º.

Justificação

Os formulantes podem ter repercussões na saúde humana e no ambiente, razão pela qual 
devem ser aprovados e incluídos numa lista positiva, como os agentes de protecção e os 
agentes sinérgicos (ver artigo 25º), em conformidade com a nova decisão relativa à 
comitologia.

Pode-se supor, mas não ter a certeza, que as boas práticas são respeitadas. É necessário, por 
conseguinte, prever condições realistas de utilização, em conformidade com as disposições 
actuais incluídas nas linhas de orientação da Directiva 91/414, segundo as quais é 
necessário dar atenção às condições práticas de uso e às condições realistas de uso.
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Alteração 71
Artigo 29, nº 1, alínea c)

c) os seus formulantes não tiverem sido 
proibidos pelo artigo 27.º;

c) os seus formulantes tiverem sido
aprovados pelo artigo 27.º;

Justificação

Ver a justificação da alteração ao artigo 27.º.

Alteração 72
Artigo 29, nº 1, alínea d)

d) à luz dos actuais conhecimentos 
científicos e técnicos, cumprir as 
exigências constantes do n.º 3 do artigo 4.º;

d) à luz dos actuais conhecimentos 
científicos e técnicos, cumprir as 
exigências constantes do n.º 3 do artigo 4.º, 
tendo em conta as condições ambientais 
locais e as zonas vulneráveis;

Justificação

As condições locais devem ser tidas em conta no âmbito do processo de autorização.

Alteração 73
Artigo 29, nº 1, alínea e bis) (novo)

e bis) todos os metabolitos da(s) 
substância(s) activa(s) presente(s) na fase 
de utilização tiverem sido identificados e 
satisfizerem os critérios dos princípios 
uniformes referidos no n.º 6.

Justificação

Os princípios uniformes constituem um elemento essencial do processo de autorização.

Alteração 74
Artigo 29, nº 1, alínea f)

f) os seus resíduos, resultantes de 
utilizações autorizadas e significativos do 
ponto de vista toxicológico, 

f) os seus resíduos, resultantes de 
utilizações autorizadas puderem ser 
determinados por métodos normalizados
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ecotoxicológico ou ambiental, puderem ser 
determinados por métodos apropriados de 
uso corrente;

de uso corrente em todos os 
Estados-Membros e suficientemente 
sensíveis relativamente ao nível de 
preocupação de diversos meios ambientais 
e biológicos. Os resíduos devem ser 
detectáveis por meio de métodos 
multi-resíduos de uso corrente nos 
laboratórios de referência da União 
Europeia;

Justificação

Os métodos que permitem detectar todos os resíduos de substâncias activas devem ser 
suficientemente sensíveis relativamente ao nível de preocupação de diversos meios 
ambientais e biológicos, para não ignorarem efeitos dificilmente detectáveis pelos métodos de 
uso corrente.

Alteração 75
Artigo 29, nº 5

5. Quanto à alínea e) do n.º 1, podem ser 
adoptados métodos harmonizados em 
conformidade com o procedimento referido 
no n.º 3 do artigo 76.º.

5. Quanto à alínea e) do n.º 1, podem ser 
adoptados métodos harmonizados em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 bis do artigo 76.º.

Justificação

Esta alteração é necessário para tornar o texto compatível com as disposições da nova 
decisão relativa à comitologia.

Alteração 76
Artigo 29, nº 6

6. Os princípios uniformes aplicáveis à 
avaliação e autorização dos produtos 
fitofarmacêuticos são definidos nos 
regulamentos adoptados em conformidade 
com o procedimento referido no n.º 2 do 
artigo 76.º, que incorpora as exigências 
constantes do anexo VI da Directiva 
91/414/CEE com as alterações necessárias.

6. Os princípios uniformes aplicáveis à 
avaliação e autorização dos produtos 
fitofarmacêuticos são definidos num 
regulamento adoptado em conformidade 
com o artigo 251.º do Tratado, que 
incorpora as exigências constantes do 
anexo VI da Directiva 91/414/CEE com as 
alterações necessárias.
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Justificação

De acordo com a actual proposta, os princípios uniformes não devem ser definidos pelo
Parlamento Europeu. Em 1996, o Parlamento Europeu  teve de recorrer ao Tribunal, por os 
primeiros princípios uniformes definidos pela Comissão não serem conformes com a 
Directiva 91/414/CEE. O Tribunal (processo C-303/94) confirmou a posição do Parlamento
e os princípios foram modificados, especialmente no tocante aos critérios relativos à água 
potável. O regulamento que fixa os princípios uniformes deve ser adoptado pelo Parlamento 
Europeu e pelo Conselho no âmbito de um processo legislativo adequado e não com base no 
procedimento de comitologia.

Alteração 77
Artigo 30, nº 2

2. A autorização deve definir as exigências 
em matéria de colocação no mercado e 
utilização do produto fitofarmacêutico. 
Estas exigências, por sua vez, devem 
incluir as condições de utilização 
necessárias para se cumprirem as 
condições e as exigências constantes do 
regulamento que aprova as substâncias 
activas, os agentes de protecção e os 
agentes sinérgicos. A autorização deve 
incluir a classificação do produto 
fitofarmacêutico para efeitos da Directiva 
1999/45/CE.

2. A autorização deve definir as exigências 
em matéria de colocação no mercado e 
utilização do produto fitofarmacêutico. 
Estas exigências, por sua vez, devem 
incluir, pelo menos:

(i) as condições de utilização necessárias 
para se cumprirem as condições e as 
exigências constantes do regulamento que 
aprova as substâncias activas, os agentes de 
protecção e os agentes sinérgicos, bem 
como as exigências e as condições 
aplicáveis aos produtos fitofarmacêuticos, 
fixadas no n.º 3 do artigo 4.º;
(ii) a classificação do produto 
fitofarmacêutico em conformidade com a 
Directiva 1999/45/CE.

(iii) indicações relativas ao uso correcto 
do produto e ao respeito das condições e 
princípios da gestão integrada das pragas;
(iv) a obrigação informar residentes e 
vizinhos que possam que correr o risco de 
exposição à dispersão da pulverização ou 
a outras fontes pelo menos 48 horas após 
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a aplicação do produto.

Justificação

É necessário clarificar as condições para a imposição de exigências e restrições específicas. 
De acordo com esta alteração, a autorização é conforme com outras disposições do 
regulamento. As condições e os princípios de gestão integradas das pragas e de informação 
dos residentes e vizinhos constituem o mínimo a respeitar.

Alteração 78
Artigo 30, nº 2, parágrafo 1 bis (novo)

Em qualquer caso, estas exigências dizem 
respeito:
- à dose máxima por hectare em cada 
aplicação;
- ao período entre a última aplicação e a 
colheita;
- ao número de aplicações por ano;
- à justificação da pulverização:
- ao nível de perigo/risco para a saúde 
humana (efeitos cumulativos), às águas 
subterrâneas/de superfície e à
biodiversidade.

Justificação

É necessário clarificar as exigências e as restrições específicas.

Alteração 79
Artigo 30, nº 3, alíneas a) e b)

a) uma restrição ao produto no que toca à 
sua distribuição e utilização para proteger 
a saúde dos distribuidores, utilizadores e 
trabalhadores envolvidos;

a) uma restrição ao produto no que toca à 
sua distribuição;

b) a obrigação de informar os vizinhos que 
correm o risco de exposição a dispersão de 
pulverizados antes de o produto ser 
utilizado e que tenham solicitado ser 
informados.

b) outras restrições ou condições 
importantes para a emissão de uma 
autorização e para a utilização do produto 
fitofarmacêutico, em especial quando as 
mesmas se destinam a proteger a saúde 
dos distribuidores, dos utilizadores, dos 
trabalhadores, dos residentes, dos 
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transeuntes e dos consumidores, ou a 
saúde animal ou o ambiente.

Justificação

É necessário clarificar as exigências e as restrições específicas.

Alteração 80
Artigo 32, nºs 1 e 2

1. Os candidatos à colocação de um 
produto fitofarmacêutico no mercado 
devem apresentar um pedido de 
autorização, pessoalmente ou através de 
um representante, dirigido a cada um dos 
Estados-Membros onde pretendem colocar 
o produto fitofarmacêutico no mercado.

1. Os candidatos à colocação de um 
produto fitofarmacêutico no mercado 
devem apresentar um pedido de 
autorização, pessoalmente ou através de 
um representante, dirigido a cada um dos 
Estados-Membros onde pretendem colocar 
o produto fitofarmacêutico no mercado.

Os candidatos à colocação de um produto 
fitofarmacêutico no mercado devem 
notificar todos os outros 
Estados-Membros e a Comissão. Esta 
notificação deve incluir a informação 
referida no n.º 2 e o resumo do processo 
referido na alínea a) do artigo 3.º.

2. O pedido deve incluir o seguinte: 2. O pedido deve incluir o seguinte:

a) uma lista das zonas e dos 
Estados-Membros onde foi apresentado o 
pedido pelo requerente;

a) uma lista dos Estados-Membros onde foi 
apresentado o pedido pelo requerente;

b) uma proposta indicando em que 
Estado-Membro o requerente gostaria que 
se realizasse a avaliação de aplicação na 
zona em causa;
c) uma cópia autenticada de todas as 
autorizações já obtidas pelo produto 
fitofarmacêutico num Estado-Membro.

b) uma cópia autenticada de todas as 
autorizações já obtidas pelo produto 
fitofarmacêutico num Estado-Membro.

Justificação

De acordo com o texto proposto, só os Estados-Membros nos quais é apresentado um pedido 
de autorização são deste informados. Este processo é diferente na Directiva 91/414/CEE, que 
prevê que o candidato informe todos os Estados-Membros enviando um processo completo.
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Alteração 81
Artigo 32, nº 3, alínea b)

b) o processo completo e o respectivo 
resumo relativamente a cada ponto dos 
dados exigidos para cada substância activa, 
agente de protecção e agente sinérgico 
contidos no produto fitofarmacêutico; e de

b) o processo completo e o respectivo 
resumo relativamente a cada ponto dos 
dados exigidos para cada substância activa, 
agente de protecção e agente sinérgico, 
formulante e adjuvante, bem como o 
processo completo e respectivo resumo 
relativos ao efeito combinado da(s) 
substância(s) activa(s), agente(s) de 
protecção e agente(s) sinérgico(s), 
formulante(s) e adjuvante(s) contidos no 
produto fitofarmacêutico.

Justificação

É evidente que os agentes de protecção, os agentes sinérgicos, os formulantes e os adjuvantes 
são aditados para reforçar ou modificar o efeito da substância activa, tornando o efeito 
combinado diferente do efeito acumulado das diferentes substâncias. Por conseguinte, este 
efeito combinado deve ser igualmente avaliado.

Alteração 82
Artigo 32, nº 3, alínea c)

c) uma justificação de todos os passos 
dados relativamente a cada teste e estudo 
realizado com vertebrados, para evitar a 
duplicação de testes;

c) uma justificação de todos os passos 
dados relativamente a cada teste e estudo 
realizado com vertebrados, para evitar 
testes em animais e a duplicação de testes 
em vertebrados;

Justificação

Para permitir que os ensaios em animais para efeitos do presente regulamento sejam 
reduzidos ao mínimo, é necessário que os pedidos sejam acompanhados de uma justificação 
das medidas tomadas para evitar tais ensaios.

Alteração 83
Artigo 32, nº 5 bis (novo)

5 bis. O requerente deve enviar a 
qualquer outro Estado-Membro, mediante 
pedido, o processo completo referido na 
alínea a) do n.º 3.
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Justificação

De acordo com o texto proposto, só os Estados-Membros nos quais é apresentado um pedido 
de autorização são deste informados. Este processo é diferente na Directiva 91/414/CEE, que 
prevê que o candidato informe todos os Estados-Membros enviando um processo completo.

Alteração 84
Artigo 34

O pedido é examinado pelo 
Estado-Membro proposto pelo requerente, 
a não ser que outro Estado-Membro na 
mesma zona aceite examiná-lo. O 
Estado-Membro que examinar o pedido 
informará o requerente. 

O pedido é examinado pelo 
Estado-Membro onde o requerente o 
apresenta, a não ser que outro 
Estado-Membro se ofereça para examiná-
lo. O Estado-Membro que examinar o 
pedido informará o requerente. 

Quando o Estado-Membro que examinar o 
pedido o solicitar, os restantes Estados-
Membros na zona a que foi entregue o 
pedido devem cooperar para garantir uma 
divisão equitativa da carga de trabalho.

Quando o Estado-Membro que examinar o 
pedido o solicitar, os restantes Estados-
Membros devem cooperar para garantir 
uma divisão equitativa da carga de 
trabalho.

Os restantes Estados-Membros na zona a 
que o pedido foi entregue evitam dar 
seguimento ao pedido enquanto continuar 
a avaliação do pedido pelo Estado-
Membro.

Os restantes Estados-Membros têm o 
direito de enviar as suas observações ao 
Estado-Membro que examina o pedido.

Justificação

Uma solução que não requer muito tempo nem muito trabalho administrativo consiste em 
informar ou notificar o pedido aos restantes Estados-Membros, dando-lhes a possibilidade de 
solicitar um processo completo. Além disso, os restantes Estados-Membros têm o direito de 
apresentar as suas observações ao Estado-Membro que examina o pedido. Este elemento 
contribui para a qualidade e uniformidade da avaliação em todos os países.

Alteração 85
Artigo 34 bis (novo)

Artigo 34º bis
Base de dados da Autoridade

Após ser informado do Estado-Membro 
que examinará o pedido, o requerente 
transmitirá imediatamente à Autoridade 
os resumos e os processos completos a que 
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se refere o nº 3, alíneas a) e b), do artigo 
32º e as informações a que se refere o nº 
3, alínea c), do artigo 32º.
A Autoridade torna público o mais 
depressa possível os resumos dos 
processos, excluindo dessa divulgação 
toda a informação considerada 
confidencial na acepção do artigo 60.º, e 
as informações a que se refere o nº 3, 
alínea c), do artigo 32º.

Justificação

A presente alteração é conforme com o último parágrafo do nº3 do artigo 9º e o artigo 10º. 
Está ligada às alterações relativas ao considerando 32 e aos artigos 54º, nº 1, 57º, nºs 1 e 2, e 
58º, nº -1 A fim de facilitar a partilha de dados, é necessário criar uma base de dados central 
gerida pela Autoridade que contenha todas as informações sobre os testes e estudos 
anteriormente realizados para efeitos do presente regulamento. Assim, bastaria aos 
requerentes consultar apenas uma base de dados antes de realizarem quaisquer testes ou 
estudos. As informações a que se refere o nº 3, alínea c), do artigo 32º devem igualmente ser 
públicas, a fim de garantir a transparência relativamente às medidas tomadas pelos 
requerentes com vista a evitar os testes em animais.

Alteração 86
Artigo 35, nº 2

2. Os Estados-Membros em questão 
concedem ou recusam as autorizações em 
função das conclusões da avaliação 
efectuada pelo Estado-Membro que 
examina o pedido, como referido nos 
artigos 30.º e 31.º. Os Estados-Membros 
devem autorizar o produto 
fitofarmacêutico em análise nas mesmas 
condições que o Estado-Membro que 
realiza o exame do pedido, incluindo a 
sua classificação para efeitos da Directiva 
1999/45/CE.

2. Sem prejuízo dos artigos 30º e 31º, 
quando um produto fitofarmacêutico já 
tiver sido autorizado num Estado-
Membro, os outros Estados-Membros 
decidirão se autorizam o produto 
fitofarmacêutico em análise dentro de um 
prazo de 90 dias após a recepção do 
pedido, bem como as condições a que essa 
autorização está sujeita.

Justificação

A divisão em zonas de autorização não é adequada, dado que frequentemente as condições 
não são comparáveis nas zonas propostas. As autorizações devem ser concedidas apenas a 
nível de Estado-Membro mas ser notificadas aos outros Estados-Membros. Dentro de um 
prazo razoável, os Estados-Membros notificados devem ser obrigados a confirmar, rejeitar 
ou a restringir a autorização em conformidade com a sua situação nacional específica.
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Alteração 87
Artigo 37, nº 4, parágrafo 1

4. Se os Estados-Membros em causa não 
puderem chegar a acordo no prazo de 90 
dias, o Estado-Membro responsável pelo 
exame do pedido de autorização deve 
apresentar o assunto à Comissão. A decisão 
sobre o cumprimento das condições 
referidas na alínea b) do n.º 1 do artigo 29.º 
será tomada em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
76.º. O prazo de 90 dias tem início na data 
em que o Estado-Membro responsável pelo 
exame do pedido de autorização informou 
o Estado-Membro relator de que não 
concorda com a conclusão deste último, 
nos termos do n.º 3.

4. Se os Estados-Membros em causa não 
puderem chegar a acordo no prazo de 90 
dias, o Estado-Membro responsável pelo 
exame do pedido de autorização deve 
apresentar o assunto à Comissão. A decisão 
sobre o cumprimento das condições 
referidas na alínea b) do n.º 1 do artigo 29.º 
será tomada em conformidade com o 
procedimento de regulamentação referido 
no n.º 3 do artigo 76.º. O prazo de 90 dias 
tem início na data em que o Estado-
Membro responsável pelo exame do pedido 
de autorização informou o Estado-Membro 
relator de que não concorda com a 
conclusão deste último, nos termos do n.º 
3.

Justificação

A presente alteração é necessária para adequar o texto às disposições da decisão relativa à 
comitologia.

Alteração 88
Artigo 37, nº 5

5. As normas de execução dos n.ºs 1 a 4 
são adoptadas em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 3 do artigo 
76.º, após consulta da Autoridade.

5. As normas de execução dos n.ºs 1 a 4 
são adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 bis do artigo 
76.º, após consulta da Autoridade.

Justificação

A presente alteração é necessária para adequar o texto às disposições da nova decisão 
relativa à comitologia.

Alteração 89
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Artigo 39, nº 1

1. O titular de uma autorização pode 
apresentar um pedido de autorização para o 
mesmo produto fitofarmacêutico e para a 
mesma utilização noutro Estado-Membro, 
ao abrigo do procedimento de 
reconhecimento mútuo constante da 
presente secção, nos seguintes casos:

1. O titular de uma autorização pode 
apresentar um pedido de autorização para o 
mesmo produto fitofarmacêutico e para a 
mesma utilização noutro Estado-Membro, 
ao abrigo do procedimento de 
reconhecimento mútuo constante da 
presente secção. 

a) a autorização foi concedida por um 
Estado-Membro (Estado-Membro de 
referência) que pertence à mesma zona; 
ou
b) a autorização foi concedida por um 
Estado-Membro para utilização em 
estufas ou como tratamento pós-colheita, 
independentemente da zona a que 
pertence o Estado-Membro de referência.

Justificação

A divisão em zonas de autorização não é adequada, dado que frequentemente as condições 
não são comparáveis nas zonas propostas. As autorizações devem ser concedidas apenas a 
nível de Estado-Membro mas ser notificadas aos outros Estados-Membros. Dentro de um 
prazo razoável, os Estados-Membros notificados devem ser obrigados a confirmar, rejeitar 
ou a restringir a autorização em conformidade com a sua situação nacional específica.
A Comissão parece partir do princípio de que as condições climatológicas e ambientais são 
relativamente semelhantes em todas as estufas e em todos os casos de tratamento 
pós-colheita. Dado que não é assim, esta parte deste artigo deve ser suprimida.

Alteração 90
Artigo 40, nº 1

1. O Estado-Membro ao qual é apresentado 
um pedido, nos termos do artigo 39.º, deve 
autorizar o produto fitofarmacêutico em 
análise nas mesmas condições que o 
Estado-Membro de referência, incluindo 
a sua classificação para efeitos da 
Directiva 1999/45/CE.

1. O Estado-Membro ao qual é apresentado 
um pedido, nos termos do artigo 39.º, deve 
examinar minuciosamente a avaliação 
realizada pelo Estado-Membro de 
referência em confronto com as 
circunstâncias que se verificam no seu 
território.

Justificação

O princípio de reconhecimento mútuo não deve impedir os Estados-Membros de adaptar as 
autorizações à sua situação específica, estabelecendo outras condições de utilização 
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complementares, nem de recusar a autorização de um dado produto com os devidos 
fundamentos. 

Alteração 91
Artigo 40, parágrafo 1 bis (novo)

1 bis. A autorização pode estar sujeita a 
disposições resultantes da aplicação de 
outras medidas conformes à legislação 
comunitária, relativas às condições de 
distribuição e de utilização de produtos 
fitofarmacêuticos destinadas à protecção 
da saúde dos distribuidores, utilizadores e 
trabalhadores em causa.

Justificação

O princípio de reconhecimento mútuo não deve impedir os Estados-Membros de adaptar as 
autorizações à sua situação específica, estabelecendo outras condições de utilização 
complementares, nem de recusar a autorização de um dado produto com os devidos 
fundamentos. 

Alteração 92
Artigo 40, nº 1 ter (novo)

1 ter. A autorização pode ser sujeita a 
exigências complementares, sempre que, 
em virtude das condições agrícolas, 
fitossanitárias e ambientais (incluindo as 
climáticas) que se verificam no 
Estado-Membro em questão, estas 
exigências sejam necessárias a fim de 
cumprir o artigo 29º.

Justificação

Ver a justificação da alteração ao nº 1 bis (novo) do artigo 40º.

Alteração 93
Artigo 40, nº 2

2. Em derrogação ao n.º 1 e no respeito da 
legislação comunitária, podem ser 
impostas condições adicionais 

2. Podem ser impostas condições 
adicionais correspondentes às exigências 
constantes do n.º 3 do artigo 30.º
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correspondentes às exigências constantes 
do n.º 3 do artigo 30.º

Justificação

Ver a justificação da alteração ao nº 1 bis (novo) do artigo 40º.

Alteração 94
Artigo 40, nº 2 bis (novo)

2 bis. Quando um Estado-Membro 
considera que um produto 
fitofarmacêutico autorizado por outro 
Estado-Membro não pode cumprir as 
exigências previstas no artigo 29.º ou 
colidiria com os objectivos do seu plano 
de acção nacional no domínio dos 
pesticidas e, consequentemente, pretende 
recusar a autorização, notificará a 
Comissão, os outros Estados-Membros e o 
requerente.  

Justificação

Ver a justificação da alteração ao nº 1 bis (novo) do artigo 40º.

Alteração 95
Artigo 41, nº 1, alínea c bis) (nova) 

c bis) a pedido do Estado-Membro, 
processo completo, em conformidade com 
o exigido pelo n.º 3 do artigo 32.º

Justificação

Se necessário, as informações devem ser comunicadas na íntegra aos Estados-Membros antes 
destes decidirem sobre a autorização de um produto específico. 

Alteração 96
Artigo 42, nº 5

5. Podem ser estabelecidas, segundo o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 

5. Podem ser estabelecidas, segundo o 
procedimento de regulamentação com 
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76.º, orientações para organizar a 
verificação do cumprimento. 

controlo referido no n.º 3 bis do artigo 
76.º, orientações para organizar a 
verificação do cumprimento. 

Justificação

A presente alteração é necessária para adequar o texto às disposições da nova decisão 
relativa à comitologia.

Alteração 97
Artigo 43, nº 1 bis (novo)

1 bis. Os Estados-Membros devem rever 
uma autorização sempre que houver 
indicações de que a realização dos 
objectivos fixados em conformidade com o 
nº 1, alínea a), subalínea iv) e alínea b), 
subalínea i), do artigo 4º e os nºs 2 e 3 do 
artigo 7º da Directiva 2000/60/CE pode 
ser posta em causa.

Justificação

Caso uma dada substância não cumpra os objectivos da Directiva 2000/60/CE, é essencial 
prever a possibilidade de reconsiderar a autorização do produto. Além disso, este mecanismo 
de interacção directa entre a Directiva 2000/60/CE e o presente regulamento constituirá 
igualmente um incentivo suplementar para que os produtores tenham seriamente em atenção 
as suas responsabilidades pela redução do impacto ambiental dos produtos.

Alteração 98
Artigo 43, nº 3, alínea c bis) (nova) 

c bis) o modo de utilização e as 
quantidades aplicadas podem ser 
alterados com base na evolução dos 
conhecimentos científicos e técnicos.

Justificação

Está ausente do texto proposto uma disposição importante da Directiva 91/414 (nº 6 do 
artigo 4º). Este artigo prevê a alteração da autorização, caso se verifique que o modo de 
utilização e as quantidades aplicadas podem ser alterados com base na evolução dos 
conhecimentos científicos e técnicos. Este preceito mantém as condições de autorização 
actualizadas com a evolução científica e constitui um exemplo de aplicação prática do 
princípio de precaução.
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Alteração 99
Artigo 43, nº 4

4. Sempre que um Estado-Membro retirar 
ou alterar uma autorização, em 
conformidade com o n.º 3, deve informar 
imediatamente do facto o titular da 
autorização, os outros Estados-Membros, a 
Autoridade e a Comissão. Os restantes 
Estados-Membros pertencentes à mesma 
zona devem retirar ou alterar a 
autorização em conformidade. Aplica-se o 
artigo 45.º aos casos adequados.

4. Sempre que um Estado-Membro retirar 
ou alterar uma autorização, em 
conformidade com o n.º 3, deve informar 
imediatamente do facto o titular da 
autorização, os outros Estados-Membros, a 
Autoridade e a Comissão. 

Alteração 100
Artigo 45, nº 2

Sempre que as razões conducentes à 
retirada, alteração ou não renovação da 
autorização o permitam, o período de 
tolerância para o escoamento das 
existências dos produtos fitofarmacêuticos 
em causa não devem influenciar o período 
normal de utilização do produto.

Sempre que as razões conducentes à 
retirada, alteração ou não renovação da 
autorização não se refiram à protecção da 
saúde ou do ambiente, o período de 
tolerância para o escoamento das 
existências dos produtos fitofarmacêuticos 
em causa deve ser concedido por prazo 
não superior a um ano.

Justificação

O período de tolerância para o escoamento das existências não deve ser superior a um ano.

Alteração 101
Artigo 47

Artigo 47.º Suprimido
Colocação no mercado e utilização de 

produtos fitofarmacêuticos que contêm 
um microrganismo geneticamente 

modificado
1. Os produtos fitofarmacêuticos que 
contêm um microrganismo abrangido 
pelo âmbito da Directiva 2001/18/CE são 
analisados em função da sua modificação 
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genética, em conformidade com a mesma 
directiva, além de serem objecto de 
análise nos termos do presente capítulo. 
Não são concedidas autorizações para tais 
produtos fitofarmacêuticos ao abrigo do 
presente regulamento, se não tiver sido 
dada autorização por escrito para tal, 
como referido no artigo 19.º da 
Directiva 2001/18/CE.
2. Salvo indicação em contrário, são 
aplicáveis todas as disposições relativas às 
autorizações ao abrigo do presente 
regulamento.

Justificação

Os produtos fitofarmacêuticos que contêm OGMs não devem ser autorizados.

Alteração 102
Artigo 48, nº 1, introdução 

1. Os Estados-Membros não autorizam 
produtos fitofarmacêuticos que contêm um 
candidato para substituição se a avaliação 
comparativa, ponderando os riscos e 
benefícios, como definida no anexo IV, 
mostrar que:

1. Os Estados-Membros não autorizam a 
utilização numa dada cultura de produtos 
fitofarmacêuticos que contêm um 
candidato para substituição se a avaliação 
comparativa, ponderando os riscos e 
benefícios, como definida no anexo IV, 
mostrar que:

Justificação

A substituição deve ser a base de uma política de autorização moderna. 
Os produtos que contêm um candidato para substituição não devem ser aprovados pelos 
Estados-Membros, caso existam alternativas ou métodos mais seguros para uma dada 
cultura.  O prazo de cinco anos proposto irá acelerar o processo de revisão e constituirá um 
incentivo à inovação.

Alteração 103
Artigo 48, nº 1, alínea c)

c) a diversidade química das substâncias 
activas é adequada para minimizar a 
ocorrência de resistência no organismo 
visado.

c) a diversidade química das substâncias 
activas, se for o caso, ou os métodos e 
práticas de gestão das culturas e de 
prevenção de pragas são adequados para 
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minimizar a ocorrência de resistência no 
organismo visado.

Justificação

Os métodos e práticas não químicos de gestão das culturas e prevenção de pragas devem 
igualmente ser tomados em consideração nas disposições relativas à substituição. 

Alteração 104
Artigo 48, nº 2

2. Em derrogação ao n.º 1, um produto 
fitofarmacêutico que contém um 
candidato para substituição é autorizado 
sem que seja realizada uma avaliação 
comparativa nos casos em que for 
necessário adquirir primeiro experiência 
através da utilização prática desse 
produto.

Suprimido

Essas autorizações são concedidas por um 
período não superior a três anos.

Justificação

Esta derrogação dará azo a demasiadas excepções, com o risco de que os Estados-Membros 
continuem a aprovar produtos sem proceder à avaliação comparativa.

Alteração 105
Artigo 48, nº 4

4. Sempre que o Estado-Membro decidir 
retirar ou alterar uma autorização em 
conformidade com o n.º 3, essa retirada ou 
essa alteração produzem efeito quatro anos
após a decisão do Estado-Membro ou no 
final do período de aprovação do candidato 
para substituição, se esse período terminar 
mais cedo.

4. Sempre que o Estado-Membro decidir 
retirar ou alterar uma autorização em 
conformidade com o n.º 3, essa retirada ou 
essa alteração produzem efeito dois anos
após a decisão do Estado-Membro ou no 
final do período de aprovação do candidato 
para substituição, se esse período terminar 
mais cedo. 

Justificação

O prazo de dois anos proposto irá acelerar o processo de substituição e constituirá um 
incentivo à inovação.
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Alteração 106
Artigo 49, nº 1

1. Para efeitos do disposto no presente 
artigo, entende-se por utilização menor de 
um produto fitofarmacêutico num 
determinado Estado-Membro a utilização 
desse produto numa cultura que não é de 
grande dimensão nesse Estado-Membro ou 
numa cultura de grande dimensão, a fim de 
responder a uma necessidade excepcional.

1. Para efeitos do disposto no presente 
artigo, entende-se por utilização menor de 
um produto fitofarmacêutico num 
determinado Estado-Membro a utilização 
desse produto numa cultura que não é de 
grande dimensão nesse Estado-Membro 
(não mais de 0,1 % da superfície agrícola 
deste Estado-Membro) ou numa cultura de 
grande dimensão, a fim de responder a uma 
necessidade excepcional.

Justificação

Todas as culturas não pertencentes à categoria das culturas principais (cereais, milho) 
configuram actualmente utilizações menores. A superfície cultivada de maçãs na UE-15 é de 
300.000 hectares, isto é, cerca de 0,25 % da superfície agrícola. 

Alteração 107
Artigo 49 bis (novo)

Artigo 49º bis
Importações paralelas

1. Em derrogação do disposto no nº 1 do 
artigo 28º, os Estados-Membros apenas 
podem autorizar a importação e 
introdução no mercado de um produto 
fitofarmacêutico no seu território através 
de comércio paralelo após a realização de 
um procedimento administrativo que 
permita verificar que é idêntico ao 
produto fitofarmacêutico já autorizado 
(“produto fitofarmacêutico de 
referência”). Se for esse o caso, o produto 
fitofarmacêutico importado receberá um 
certificado de identificação da autoridade 
competente do Estado-Membro 
designado.
2. O importador de um produto 
fitofarmacêutico deve requerer um 
certificado de identificação à autoridade 
competente do Estado-Membro designado 
para o produto fitofarmacêutico que 
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pretende importar, antes da primeira 
importação e da primeira introdução no 
mercado.
3. A autoridade competente do Estado-
Membro designado decidirá, num prazo 
de 45 dias, se os requisitos referidos no 
presente artigo se encontram preenchidos. 
Se a autoridade competente considerar 
que esses requisitos estão preenchidos, o 
importador receberá um certificado de 
identificação para o produto em questão.
4. O requerente ficará dispensado de 
fornecer as informações e de apresentar 
os relatórios de testes e estudos 
necessários para uma autorização de 
produtos fitofarmacêuticos.
5. A autoridade competente que recebe o 
pedido deve solicitar à autoridade 
competente do país de origem:
a) a composição exacta do produto, para 
comprovar que este é idêntico a um 
produto fitofarmacêutico autorizado no 
Estado-Membro de referência, e
b) que verifique se esse produto está 
autorizado nesse Estado-Membro em 
conformidade com o procedimento de 
autorização previsto no presente 
regulamento ou na Directiva 91/414/CEE.
6. Os produtos objecto de importações 
paralelas não podem ser reembalados.
7. O certificado de identificação expirará 
quando expirar a autorização do produto 
de referência ou a autorização do produto 
importado no Estado-Membro do qual é 
exportado. No caso de a autorização do 
produto de referência ser retirada por 
motivos não relacionados com a saúde ou 
com o ambiente, o importador pode 
continuar a vender o produto importado 
durante um ano após a data de retirada.
8. Os Estados-Membros não podem emitir 
certificados de identificação para 
produtos fitofarmacêuticos que 
contenham substâncias candidatas para 
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substituição.

Justificação

O comércio paralelo não pode servir para introduzir no mercado produtos não seguros ou 
ilegais (não testados e/ou de contrafacção). O estatuto jurídico das importações paralelas 
deve ser clarificado por meio de disposições claras e vinculativas. 

Alteração 108
Artigo 50, nº 1, parágrafo 1

1. Em derrogação ao artigo 28.º e em 
circunstâncias especiais, um Estado-
Membro pode autorizar, por um período 
máximo de cento e vinte dias, a colocação 
no mercado de produtos fitofarmacêuticos 
com vista a uma utilização limitada e 
controlada, se tal medida parecer 
necessária devido a um perigo 
fitossanitário que não possa ser combatido 
por quaisquer outros meios razoáveis.

1. Em derrogação ao artigo 28.º e em 
circunstâncias especiais, um Estado-
Membro pode autorizar, por um período 
máximo de trinta dias, a colocação no 
mercado de produtos fitofarmacêuticos 
com vista a uma utilização limitada e 
controlada, se tal medida parecer 
necessária devido a um perigo imprevisível 
que não possa ser combatido por quaisquer 
outros meios razoáveis. 

Justificação

A Directiva 91/414 prevê esta possibilidade de derrogação no nº 4 do seu artigo 8º, 
limitando-a às situações de perigo imprevisível. A supressão do adjectivo “imprevisível" 
muda completamente o carácter desta derrogação. Deixará de ser um instrumento a utilizar 
em casos excepcionais, transformando-se num instrumento a utilizar em muitas situações 
correntes, dado que na ausência de uma definição de “circunstâncias especiais" estas são 
maleáveis. 

Alteração 109
Artigo 51, nº 4

4. As normas de execução do presente 
artigo, em especial no que diz respeito às 
quantidades máximas de produtos 
fitofarmacêuticos que podem ser libertadas 
durante as experiências ou testes e aos 
dados mínimos a apresentar em 
conformidade com o disposto no n.º 2, 
podem ser adoptadas de acordo com o 
procedimento referido no n.º 3 do artigo 
76.º

4. As normas de execução do presente 
artigo, em especial no que diz respeito às 
quantidades máximas de produtos 
fitofarmacêuticos que podem ser libertadas 
durante as experiências ou testes e aos 
dados mínimos a apresentar em 
conformidade com o disposto no n.º 2, 
podem ser adoptadas de acordo com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 bis do artigo 76.º
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Justificação

A presente alteração é necessária para adequar o texto às disposições da nova decisão 
relativa à comitologia.

Alteração 110
Artigo 52, parágrafos 2 a 4

A utilização adequada inclui a observância 
das condições fixadas em conformidade 
com o artigo 30.º e especificadas na 
rotulagem, a aplicação dos princípios de 
boas práticas fitofarmacêuticas bem 
como, sempre que possível, dos princípios 
da gestão integrada das pragas e de boas 
práticas ambientais.

A utilização adequada inclui, no mínimo:

a) a observância dos requisitos e das 
condições fixados em conformidade com o 
artigo 30º e especificados na rotulagem, 
em conformidade com as disposições 
relativas à rotulagem estabelecidas nos 
artigos 61º e 63º e com a Directiva 
1999/45/CEE;
b) a aplicação em conformidade com os 
princípios da gestão integrada das pragas, 
incluindo as boas práticas de utilização de 
produtos fitofarmacêuticas e as boas 
práticas ambientais, segundo as quais a 
utilização de produtos fitofarmacêuticos é 
limitada ao mínimo necessário;
c) a conformidade com o Regulamento 
(CE) nº  396/2005 relativo aos limites 
máximos de resíduos de pesticidas; 
d) a conformidade com a legislação 
aplicável relativa à protecção dos 
trabalhadores.

O mais tardar, em 1 de Janeiro de 2014, a 
utilização adequada dos produtos 
fitofarmacêuticos será conforme aos 
princípios da gestão integrada das pragas, 
incluindo boas práticas fitofarmacêuticas e 
boas práticas ambientais.

O mais tardar, em 1 de Janeiro de 2012, a 
utilização adequada dos produtos 
fitofarmacêuticos será conforme aos 
princípios da gestão integrada das pragas, 
incluindo boas práticas de utilização de 
produtos fitofarmacêuticos e boas práticas 
ambientais.

As normas de execução do presente artigo 
e as exigências mínimas relativas a estes 
princípios podem ser adoptadas em 

As normas de execução do presente artigo 
e as exigências mínimas relativas a estes 
princípios serão adoptadas em 
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conformidade com o procedimento referido 
no n.º 2 do artigo 76.º

conformidade com o procedimento referido 
no artigo 251.º do Tratado.

Justificação

A definição de utilização adequada deve ser formulada em termos de requisitos mínimos.  Os 
Estados-membros devem ser obrigados a prever uma condição de utilização adequada nas 
suas decisões de autorização (cf. artigo 30º).

Alteração 111
Artigo 54, nº 1, introdução 

1. Os Estados-Membros mantêm
disponível ao público, electronicamente, 
informação relativa aos produtos 
fitofarmacêuticos autorizados ou retirados 
em conformidade com o presente 
regulamento, que inclui, pelo menos:

Os Estados-Membros transmitem à 
Autoridade, que a coloca disponível ao 
público, electronicamente, informação 
relativa aos produtos fitofarmacêuticos 
autorizados ou retirados em conformidade 
com o presente regulamento, que inclui, 
pelo menos:

Justificação

A presente alteração está ligada às alterações relativas ao considerando 32 e aos artigos 34º 
bis, 57º, nºs 1 e 2, e 58º, nº -1. A  fim de facilitar a partilha de dados, é necessário criar uma 
base de dados central gerida pela Autoridade que contenha todas as informações sobre os 
testes e estudos anteriormente realizados para efeitos do presente regulamento. Assim, 
bastaria aos requerentes consultar apenas uma base de dados antes de realizarem quaisquer 
testes ou estudos.

Alteração 112
Artigo 54, nº 1, alínea e bis) (nova) 

e bis) o(s) Estado(s)-Membro(s) onde o 
produto fitofarmacêutico está autorizado;

Justificação

Ver a justificação da alteração ao artigo 54, n° 1, introdução.

Alteração 113
Artigo 57, nºs 1 e 2

1. Para cada substância activa, agente de 1. Para cada substância activa, agente de 
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protecção e agente sinérgico, os Estados-
Membros relatores conservam e mantêm 
disponível a qualquer parte interessada, 
mediante pedido, uma lista dos relatórios 
de testes e estudos necessários à primeira 
aprovação, à alteração das condições de 
aprovação ou à renovação da aprovação.

protecção e agente sinérgico, os Estados-
Membros relatores transmitem à 
Autoridade, que os coloca disponíveis ao 
público, uma lista dos relatórios de testes e 
estudos necessários à primeira aprovação, à 
alteração das condições de aprovação ou à 
renovação da aprovação e um resumo dos 
resultados dos relatórios de testes e 
estudos para estabelecer a eficácia da 
substância e a sua inocuidade em relação 
ao homem, aos animais, aos vegetais e ao 
ambiente.

2. Para cada produto fitofarmacêutico que 
autorizem, os Estados-Membros 
conservam e mantêm disponível a 
qualquer parte interessada, mediante 
pedido:

2. Para cada produto fitofarmacêutico que 
autorizem, os Estados-Membros 
transmitem à Autoridade, que os coloca
disponíveis ao público:

a) Uma lista dos relatórios de testes e 
estudos necessários à primeira autorização, 
à alteração das condições de autorização ou 
à renovação da autorização; e

a) Uma lista dos relatórios de testes e 
estudos necessários à primeira autorização, 
à alteração das condições de autorização ou 
à renovação da autorização; 

b) Uma lista de relatórios de testes e 
estudos relativamente aos quais foi 
solicitada protecção ao abrigo do artigo 
56.º e quaisquer justificações apresentadas 
em conformidade com esse artigo.

b) Uma lista de relatórios de testes e 
estudos relativamente aos quais foi 
solicitada protecção ao abrigo do artigo 
56.º e quaisquer justificações apresentadas 
em conformidade com esse artigo; e.

b bis) um resumo dos resultados dos 
relatórios de testes e estudos para 
estabelecer a eficácia do produto e a sua 
inocuidade em relação ao homem, aos 
animais, aos vegetais e ao ambiente,

Justificação

A  fim de facilitar a partilha de dados, é necessário criar uma base de dados central gerida 
pela Autoridade que contenha todas as informações sobre os testes e estudos anteriormente 
realizados para efeitos do presente regulamento. Assim, bastaria aos requerentes consultar 
apenas uma base de dados antes de realizarem quaisquer testes ou estudos.

Alteração 114
Artigo 58, nº -1 (novo)

-1. Antes de realizarem testes ou estudos, 
as pessoas que pretendem requerer uma 
autorização para um produto 
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fitofarmacêutico consultam a base de 
dados a que se referem os artigos 34º bis, 
54º e 57º.

Justificação

A presente alteração está ligada às alterações relativas ao considerando 32 e aos artigos 34º 
bis e 57º, nºs 1 e 2. Com vista a garantir uma partilha máxima de dados, os requerentes 
devem consultar a base de dados da Autoridade, a fim de pesquisar todas as informações 
necessárias sobre os testes e estudos anteriormente realizados para efeitos do presente 
regulamento.

Alteração 115
Artigo 58, nº 1, parágrafo 1

1. Antes de realizarem testes ou estudos, as 
pessoas que pretendem requerer uma 
autorização para um produto 
fitofarmacêutico indagam, junto da
autoridade competente do Estado-Membro 
em que pretendem apresentar o pedido, se
já foi concedida uma autorização nesse 
Estado-Membro para um produto 
fitofarmacêutico que contenha a mesma 
substância activa, o mesmo agente de 
protecção ou agente sinérgico. A referida 
indagação inclui a consulta da 
informação disponível ao abrigo do artigo 
54.º.

1. Antes de realizarem testes ou estudos, as 
pessoas que pretendem requerer uma 
autorização para um produto 
fitofarmacêutico informam a autoridade 
competente do Estado-Membro em que 
pretendem apresentar o pedido de que já 
foi concedida uma autorização nesse ou 
noutro Estado-Membro para um produto 
fitofarmacêutico que contém a mesma 
substância activa, o mesmo agente de 
protecção ou agente sinérgico, referindo a 
informação pertinente da base de dados.

Justificação

A presente alteração está ligada às alterações relativas aos artigos 34º bis, 54º, nº 1, 57º, nºs 
1 e 2, e 58º, nº -1.

Alteração 116
Artigo 59, nº 1

1. Os testes e estudos que envolvem 
vertebrados não devem ser repetidos para 
efeitos do presente regulamento. As 
pessoas que pretenderem realizar testes e 
estudos que envolvem animais adoptam as 
medidas necessárias para verificar se esses 
testes e estudos não foram já realizados ou 
iniciados.

1. Os testes e estudos que envolvem 
vertebrados não devem ser repetidos para 
efeitos do presente regulamento. As 
pessoas que pretenderem realizar testes e 
estudos que envolvem animais adoptam as 
medidas necessárias para verificar se esses 
testes e estudos não foram já realizados ou 
iniciados, em particular, consultando a 



PE 388.326v01-00 66/88 PR\662101PT.doc

PT

base de dados.

Alteração 117
Artigo 62, nº 1, parágrafo 1

1. A rotulagem de produtos 
fitofarmacêuticos é conforme às exigências 
fixadas no regulamento adoptado em 
conformidade com o procedimento referido 
no n.º 2 do artigo 76.º

1. A rotulagem de produtos 
fitofarmacêuticos é conforme às exigências 
fixadas no regulamento adoptado em 
conformidade com o procedimento referido 
no artigo 251.º do Tratado.

Justificação

As disposições em matéria de rotulagem devem ser estabelecidas por um regulamento do 
Parlamento e do Conselho.

Alteração 118
Artigo 62, nº 3 bis (novo)

3 bis. Os produtos alimentares que não 
cumprem as disposições da Directiva 
2006/125/CE da Comissão, de 5 de 
Dezembro de 2006 , relativa aos alimentos 
à base de cereais e aos alimentos para 
bebés destinados a lactentes e crianças 
jovens1, devem ostentar no rótulo a 
menção “impróprio para lactentes e 
crianças jovens”. 
1 JO L 339 de 6.12.2006, p. 16.

Justificação

Os alimentos que contêm resíduos de produtos fitofarmacêuticos superiores aos limites 
previstos na Directiva 2006/125/CE devem ostentar claramente no seu rótulo o respectivo 
aviso ao consumidor final. 

Alteração 119
Artigo 63

1. Qualquer publicidade a um produto 
fitofarmacêutico é acompanhada pelas 
menções «Utilize os produtos 
fitofarmacêuticos de forma segura. Leia 

A publicidade aos produtos 
fitofarmacêuticos é proibida.
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sempre o rótulo e a informação relativa 
ao produto antes de o utilizar». Estas 
menções são facilmente visualizáveis no 
anúncio. As palavras «produtos 
fitofarmacêuticos» podem ser substituídas 
por uma descrição mais exacta do tipo de 
produto, como fungicida, insecticida ou 
herbicida.
2. A publicidade não inclui informação 
que possa induzir em erro relativamente 
aos possíveis riscos para a saúde humana 
e animal, ou para o ambiente, como os 
termos «baixo risco», «não tóxico» ou 
«inofensivo».

Alteração 120
Artigo 64, nº 1

1. Produtores, fornecedores, distribuidores 
e utilizadores profissionais de produtos 
fitofarmacêuticos conservam registos dos 
produtos fitofarmacêuticos que produzem, 
armazenam ou utilizam. 

1. Produtores, fornecedores, distribuidores 
e utilizadores profissionais de produtos 
fitofarmacêuticos conservam registos dos 
produtos fitofarmacêuticos que produzem, 
armazenam ou utilizam, pelo menos, 
durante 10 anos após o fim da sua 
produção ou utilização. 

Disponibilizam a informação pertinente 
contida nesses registos à autoridade 
competente, mediante pedido. Mantêm 
igualmente a referida informação 
disponível aos vizinhos ou à indústria da 
água para consumo humano, que solicitem 
acesso a essa informação.

Disponibilizam a informação pertinente 
contida nesses registos à autoridade 
competente, mediante pedido. Mantêm 
igualmente a referida informação 
disponível aos vizinhos e residentes, aos 
retalhistas ou à indústria da água para 
consumo humano, que solicitem acesso a 
essa informação. A informação sobre 
todas as aplicações de produtos 
fitofarmacêuticos num dado produto 
agrícola é fornecida aos retalhistas e 
grossistas sob a forma de uma declaração 
relativa aos pesticidas.

Justificação

Os retalhistas e grossistas solicitam uma informação exaustiva sobre os pesticidas aplicados 
num dado produto, a fim de permitir uma melhor aplicação das disposições em matéria de 
rastreabilidade e de melhorar as análises de resíduos de pesticidas no âmbito dos seus 
sistemas de qualidade. Os produtores primários devem ser obrigados a fornecer os dados 
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conservados por força do presente regulamento, a pedido dos seus clientes. 

Alteração 121
Artigo 64, nº 1 bis (novo)

1 bis. Os produtores de produtos 
fitofarmacêuticos procedem a controlos 
pós-registo. Notificam às autoridades 
competentes qualquer informação 
pertinente e mantêm a informação 
disponível  às partes interessadas 
pertinentes, a pedido destas.  

Justificação

A responsabilidade dos produtores de produtos fitofarmacêuticos não deve cessar com a autorização 
das suas substâncias. Com vista a garantir a protecção do ambiente e, em particular, dos 
recursos hídricos, importa proceder a controlos pós-registo e manter esta informação 
disponível às autoridades competentes, bem como às partes interessadas pertinentes (por 
exemplo, indústria da água para consumo humano) que requeiram o acesso à mesma. A 
questão dos potenciais efeitos negativos de uma substância sobre o ambiente aquático não 
deve competir aos sectores a jusante.

Alteração 122
Artigo 64, nº 2

2. Os titulares de autorizações facultam às 
autoridades competentes dos Estados-
Membros todos os dados relativos ao 
volume de vendas dos produtos 
fitofarmacêuticos.

2. Os produtores de produtos 
fitofarmacêuticos informam as 
autoridades competentes 

- das quantidades produzidas de uma 
dada substância ou produto,
- das quantidades de uma dada substância 
ou produto entregues para transformação 
ou a grossistas no interior da União 
Europeia,
- das quantidades exportadas de uma 
dada substância ou produto. 
Estas informações são analisadas e 
publicadas pelas autoridades competentes.
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Justificação

Há que garantir a rastreabilidade dos fluxos de produtos. Esta disposição é igualmente 
necessária para fins estatísticos, bem como para a análise da utilização de pesticidas, em 
conformidade com a Estratégia Temática sobre a Utilização Sustentável de Pesticidas.

Alteração 123
Artigo 64, nº 3

3. As normas de execução destinadas a 
garantir a aplicação uniforme dos n.ºs 1 e 2 
podem ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento referido no n.º 3 do 
artigo 76.º

3. As normas de execução destinadas a 
garantir a aplicação uniforme dos n.ºs 1 e 2 
podem ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 3 bis do 
artigo 76.º

Justificação

A presente alteração é necessária para adequar o texto às disposições da nova decisão 
relativa à comitologia.

Alteração 124
Artigo 65, parágrafo 1

Os Estados-Membros realizam controlos 
oficiais, a fim de fazer cumprir o presente 
regulamento. Finalizam e transmitem à 
Comissão um relatório sobre o âmbito e os 
resultados destes controlos no prazo de seis 
meses a contar do final do ano a que se 
refere o relatório. 

Os Estados-Membros realizam controlos 
oficiais, a fim de fazer cumprir o presente 
regulamento. Estes controlos incluem 
controlos efectuados na exploração 
agrícola, a fim de verificar a 
conformidade com as restrições de 
utilização. Os Estados-Membros finalizam 
e transmitem à Comissão um relatório 
sobre o âmbito e os resultados destes 
controlos no prazo de seis meses a contar 
do final do ano a que se refere o relatório. 

Alteração 125
Artigo 65, parágrafo 3

Um regulamento, adoptado em 
conformidade com o procedimento referido 
no n.º 3 do artigo 76.º, fixará as 

Um regulamento, adoptado em 
conformidade com o procedimento referido 
no artigo 251.º do Tratado, fixará as 
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disposições relativas a controlos em 
matéria de produção, embalagem, 
rotulagem, armazenagem, transporte, 
comercialização, formulação e utilização 
de produtos fitofarmacêuticos. Esse 
regulamento incluirá disposições 
equivalentes aos artigos 1.º a 13.º, 26.º, ao 
n.º 1 do artigo 27.º, às alíneas a) e b) do n.º 
4 do artigo 27.º, e aos n.º 5 a n.º 12 do 
artigo 27.º, e aos artigos 28.º, 29.º, 32.º a 
45.º, 51.º, 53.º, 54.ºe 66.º e aos anexos I, II, 
III, VI, e VII do Regulamento (CE) 
n.º 882/2004. Incluirá igualmente 
disposições em matéria de recolha de 
informação e de comunicação de suspeitas 
de envenenamento, e indicará 
pormenorizadamente a informação a 
disponibilizar em resposta a pedidos 
médicos.

disposições relativas a controlos em 
matéria de produção, embalagem, 
rotulagem, armazenagem, transporte, 
comercialização, formulação e utilização 
de produtos fitofarmacêuticos. Esse 
regulamento incluirá disposições 
equivalentes aos artigos 1.º a 13.º, 26.º, ao 
n.º 1 do artigo 27.º, às alíneas a) e b) do n.º 
4 do artigo 27.º, e aos n.º 5 a n.º 12 do 
artigo 27.º, e aos artigos 28.º, 29.º, 32.º a 
45.º, 51.º, 53.º, 54.ºe 66.º e aos anexos I, II, 
III, VI, e VII do Regulamento (CE) 
n.º 882/2004. Incluirá igualmente 
disposições em matéria de recolha de 
informação e de comunicação de suspeitas 
de envenenamento, e indicará 
pormenorizadamente a informação a 
disponibilizar em resposta a pedidos 
médicos.

Justificação

As disposições em matéria de controlos devem ser estabelecidas por um regulamento do 
Parlamento e do Conselho.

Alteração 126
Artigo 74

A Comissão, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do 
artigo 76.º, pode adoptar ou alterar 
documentos técnicos ou outros documentos 
de orientação para efeitos de aplicação do 
presente regulamento. A Comissão pode 
solicitar à Autoridade que prepare esses 
documentos de orientação ou que para eles 
contribua. 

A Comissão, em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 bis do 
artigo 76.º, pode adoptar ou alterar 
documentos técnicos ou outros documentos 
de orientação para efeitos de aplicação do 
presente regulamento. A Comissão pode 
solicitar à Autoridade que prepare esses 
documentos de orientação ou que para eles 
contribua. 

Justificação

A presente alteração é necessária para adequar o texto às disposições da nova decisão 
relativa à comitologia.

Alteração 127
Artigo 75, nº 1
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1. Serão adoptadas em conformidade com o 
procedimento previsto no n.º 3 do artigo 76°:

1. As medidas necessárias para efeitos de 
execução do presente regulamento serão
adoptadas em conformidade com o 
procedimento previsto no n.º 3 do artigo 76°: 

a) Alterações aos anexos, atendendo aos 
actuais conhecimentos científicos e 
técnicos;
b) Os regulamentos sobre as exigências em 
matéria de dados respeitantes a substâncias 
activas e produtos fitofarmacêuticos, como 
referido nas alíneas b) e c) do n.º 1 do 
artigo 8.º, tendo em conta os 
conhecimentos científicos e técnicos;
c) Alterações ao regulamento relativo a 
princípios uniformes de avaliação e 
autorização de produtos fitofarmacêuticos, 
como referido no n.º 6 do artigo 29.º, tendo 
em conta os conhecimentos científicos e 
técnicos;
d) Alterações ao regulamento que 
contenham as exigências em matéria de 
rotulagem de produtos fitofarmacêuticos 
referidas no n.º 1 do artigo 62.º;
e) As medidas necessárias à aplicação do 
presente regulamento.

Justificação

Adaptação consequente das disposições de execução das competências cometidas à Comissão 
às alterações propostas relativamente aos artigos 8º, 29º e 62º.

Alteração 128
Artigo 75, nº 2

2. Nos termos do procedimento referido no 
n.º 2 do artigo 76.º, será adoptado um 
regulamento que contenha a lista de cinco 
substâncias activas incluídas no anexo I da 
Directiva 91/414/CEE. Considerar-se-á que 
essas substâncias foram aprovadas ao abrigo 
do presente regulamento.

2. Nos termos do procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 bis do artigo 76.º, será adoptado um 
regulamento que contenha a lista de cinco 
substâncias activas incluídas no anexo I da 
Directiva 91/414/CEE. Considerar-se-á que 
essas substâncias foram aprovadas ao abrigo 
do presente regulamento.



PE 388.326v01-00 72/88 PR\662101PT.doc

PT

Justificação

A presente alteração é necessária para tornar o texto conforme às disposições da nova 
decisão relativa à comitologia.

Alteração 129
Artigo 76, nº 3 bis (novo)

3 bis. Sempre que seja feita referência a 
este número, são aplicáveis os nºs 1 a 4 do 
artigo 5º bis e o artigo 7º da Decisão 
1999/468/CE, tendo em conta o disposto no 
seu artigo 8º .

Justificação

A presente alteração é necessária para tornar o texto conforme às disposições da nova 
decisão relativa à comitologia.

Alteração 130
Anexo I

Este anexo é suprimido

Justificação

O sistema de definição de zonas de autorização proposto induz em erro, uma vez que se 
reporta a zonas que não possuem condições relativamente similares em matéria de 
agricultura, sanidade vegetal e ambiente. O sistema proposto compromete a autorização 
nacional e não é conforme aos princípios comunitários da proporcionalidade e da 
subsidiariedade, porquanto vai além do que é necessário para acelerar o processo de tomada 
de decisão. Estes objectivos podem ser alcançados mercê da alteração do sistema de 
reconhecimento mútuo, sem a noção de zonas.

Alteração 131
Anexo II, ponto 2.1.

2.1. Considera-se cumprido o disposto no n.º 
1 do artigo 7.º apenas quando, com base no 
processo apresentado, se espera que, pelo 
menos num Estado-Membro, seja possível a 
autorização de, pelo menos, um produto 
fitofarmacêutico que contenha essa 
substância activa relativamente a, pelo 
menos, uma das utilizações representativas.

2.1. Considera-se cumprido o disposto no n.º 
1 do artigo 7.º apenas quando, com base no 
processo apresentado, se espera que, pelo 
menos num Estado-Membro, seja possível a 
autorização de, pelo menos, três produtos 
fitofarmacêuticos que contenham essa 
substância activa relativamente a todas as  
utilizações representativas.
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Alteração 132
Anexo II, ponto 3.6.

3.6.1. Quando pertinente, são estabelecidos 
uma DDA, um NAEO e uma DAR. Ao 
estabelecer estes valores, é garantida uma 
margem de segurança suficiente, tendo em 
conta o tipo e a gravidade dos efeitos, e a 
vulnerabilidade de grupos da população 
específicos.

3.6.1. Quando pertinente, são estabelecidos 
uma DDA, um NAEO e uma DAR. Ao 
estabelecer estes valores, é garantida uma 
margem de segurança adequada de, pelo 
menos, 100, tendo em conta o tipo e a 
gravidade dos efeitos, eventuais efeitos 
combinados e a vulnerabilidade de grupos 
da população específicos como sejam 
mulheres grávidas, lactantes, embriões e 
fetos, lactentes e crianças.

3.6.2. Uma substância activa só é aprovada 
se, com base numa avaliação dos testes 
sobre genotoxicidade de nível mais elevado, 
realizada em conformidade com as 
exigências em matéria de dados impostas às 
substâncias activas e aos produtos 
fitofarmacêuticos, e noutros dados e 
informação disponíveis, não estiver 
classificada, em conformidade com o 
disposto na Directiva 67/548/CEE, como 
mutagénica (categoria 1 ou 2), excepto se a 
exposição de seres humanos à referida 
substância activa num produto 
fitofarmacêutico, nas condições realistas de 
utilização propostas, for negligenciável.

3.6.2. Uma substância activa só é aprovada 
se, com base numa avaliação dos testes 
sobre genotoxicidade de nível mais elevado, 
realizada em conformidade com as 
exigências em matéria de dados impostas às 
substâncias activas e aos produtos 
fitofarmacêuticos, e noutros dados e 
informação disponíveis, incluindo uma 
revisão da literatura científica, não estiver 
ou não tiver de ser  classificada, em 
conformidade com o disposto na Directiva 
67/548/CEE, como mutagénica (categoria 1,
2 ou 3).

3.6.3. Uma substância activa só é aprovada 
se, com base numa avaliação dos testes 
sobre efeitos cancerígenos, realizada em 
conformidade com as exigências em matéria 
de dados impostas às substâncias activas e 
aos produtos fitofarmacêuticos, e noutros 
dados e informação disponíveis, não estiver 
e não tiver de ser classificada, em 
conformidade com o disposto na Directiva 
67/548/CEE, como cancerígena (categoria 1 
ou 2), excepto se a exposição de seres 
humanos à referida substância activa num 
produto fitofarmacêutico, nas condições 
realistas de utilização propostas, for 
negligenciável.

3.6.3. Uma substância activa só é aprovada 
se, com base numa avaliação dos testes 
sobre efeitos cancerígenos, realizada em 
conformidade com as exigências em matéria 
de dados impostas às substâncias activas e 
aos produtos fitofarmacêuticos, e noutros 
dados e informação disponíveis, incluindo 
uma revisão da literatura científica, não 
estiver ou não tiver de ser classificada, em 
conformidade com o disposto na Directiva 
67/548/CEE, como cancerígena (categoria 1 
2 ou 3).

3.6.4. Uma substância activa só é aprovada 
se, com base numa avaliação dos testes 

3.6.4. Uma substância activa só é aprovada 
se, com base numa avaliação dos testes 
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sobre toxicidade reprodutiva, realizada em 
conformidade com as exigências em matéria 
de dados impostas às substâncias activas e 
aos produtos fitofarmacêuticos, e noutros 
dados e informação disponíveis, não estiver 
e não tiver de ser classificada, em 
conformidade com o disposto na Directiva 
67/548/CEE, como tóxica para a reprodução 
(categoria 1 ou 2), excepto se a exposição 
de seres humanos à referida substância 
activa num produto fitofarmacêutico, nas 
condições realistas de utilização propostas, 
for negligenciável.

sobre toxicidade reprodutiva, realizada em 
conformidade com as exigências em matéria 
de dados impostas às substâncias activas e 
aos produtos fitofarmacêuticos, e noutros 
dados e informação disponíveis,  incluindo 
uma revisão da literatura científica, não 
estiver ou não tiver de ser classificada, em 
conformidade com o disposto na Directiva 
67/548/CEE, como tóxica para a reprodução 
(categoria 1, 2 ou 3).

3.6.5. Uma substância activa só é aprovada 
se não se considerar, com base na avaliação 
da Comunidade ou em orientações para a 
realização de testes acordadas 
internacionalmente, que possui propriedades 
desreguladoras do sistema endócrino que 
possam ser toxicologicamente significativas 
para os seres humanos, excepto se a 
exposição de seres humanos à referida 
substância activa num produto 
fitofarmacêutico, nas condições realistas de 
utilização propostas, for negligenciável.

3.6.5. Uma substância activa só é aprovada 
se não se considerar, com base na avaliação 
da Comunidade ou em orientações para a 
realização de testes acordadas 
internacionalmente ou noutros dados  e 
informações disponíveis, incluindo uma 
revisão da literatura científica, que possui 
propriedades desreguladoras do sistema 
endócrino que são objecto de suspeita de 
serem toxicologicamente significativas para 
os seres humanos, incluindo quando exista 
a probabilidade de exposição durante a 
vida embrional/fetal e/ou durante a 
infância, tendo devidamente em conta os 
eventuais efeitos combinados.
3.6.6. Uma substância activa só é aprovada 
se, com base na avaliação ou noutros dados 
e informações disponíveis, incluindo uma 
revisão da literatura científica, não se 
considerar que possui propriedades 
neurotóxicas ou imunotóxicas para os seres 
humanos, tendo em conta a  exposição 
durante a vida embrional/fetal e /ou 
durante a infância, bem como a 
eventualidade de efeitos combinados.

Justificação

De acordo com o princípio da precaução, os critérios de exclusão aplicáveis a efeitos 
crónicos para a saúde deveriam ser colocados ao nível de uma avaliação de risco, não 
devendo reportar-se a uma avaliação da exposição. Tal deve-se ao facto de não existir 
qualquer definição para a noção de "condições realistas de utilização propostas". Outros 
critérios de exclusão excluem igualmente partes da estratégia da avaliação de riscos, 
nomeadamente, os critérios de exclusão aplicáveis a mPmB.
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Os pesticidas CRM, classificados na categoria 3, não deveriam ser aprovados enquanto não 
existirem resultados científicos que demonstrem serem os mesmos destituídos de potenciais 
efeitos carcinogénicos, mutagénicos ou tóxicos para a reprodução.

Alteração 133
Anexo II, ponto 3.7.1., introdução e alíneas a) e b)

3.7.1. Uma substância activa só é aprovada 
se não for considerada como um poluente 
orgânico persistente.

3.7.1. Uma substância activa só é aprovada 
se ela própria e os seus produtos de 
transformação ou resíduos não forem 
considerados como poluentes orgânicos 
persistentes.

A definição de poluente orgânico persistente 
é a seguinte:

A definição de poluente orgânico persistente 
é a seguinte:

a) Persistência: a) Persistência:

i) Prova de que o seu DT50 na água é 
superior a dois meses ou de que o seu DT50 
no solo é superior a seis meses, ou de que o 
seu DT50 em sedimentos é superior a seis 
meses; e

i) Prova de que o seu DT50 na água é 
superior a dois meses ou de que o seu DT50 
no solo é superior a seis meses, ou de que o 
seu DT50 em sedimentos é superior a seis 
meses; 

i bis)Prova de que a substância activa é 
suficientemente persistente para suscitar 
preocupação;

b) Bio-acumulação: b) Bio-acumulação:

i) Prova de que o seu factor de 
bioconcentração ou o seu factor de 
bioacumulação nas espécies aquáticas são 
superiores a 5 000 ou, na falta desta 
informação, que o log Ko/w é superior a 5;

i) Prova de que o seu factor de 
bioconcentração ou o seu factor de 
bioacumulação nas espécies aquáticas são 
superiores a 2 000 ou, na falta desta 
informação, que o log Ko/w é superior a 5;

ii) Prova de que uma substância química 
suscita outros motivos de preocupação, tais 
como elevada bioacumulação noutras 
espécies não visadas, alta toxicidade ou 
ecotoxicidade; e

ii) Prova de que uma substância química 
suscita outros motivos de preocupação, tais 
como elevada bioacumulação noutras 
espécies não visadas, alta toxicidade ou 
ecotoxicidade; ou

ii bis) Dados de monitorização de biota 
indicando que o potencial de 
bioacumulação da substância activa é 
suficiente para suscitar  preocupação; ou

Justificação

Cada um dos três critérios POP deveria constituir critério de exclusão. Esses critérios não 
deveriam ser preteridos a favor de cálculos em matéria de exposição ou outras condições e 
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estimativas, em conformidade com o anexo D da Convenção de Estocolmo.

Alteração 134
Anexo II, ponto 3.7.2., introdução, parágrafo 1

3.7.2. Uma substância activa só é aprovada 
se não for considerada como uma substância 
persistente, bioacumulativa e tóxica (PBT).

3.7.2. Uma substância activa só é aprovada 
se a mesma e os seus produtos de 
transformação ou resíduos não forem 
considerados como uma substância 
persistente, bioacumulativa e tóxica (PBT).

Justificação

Os critérios adoptados na proposta da Comissão são extraídos do regulamento REACH, 
ainda que, no quadro deste último, tenha já sido reconhecida a deficiência desses critérios, 
sendo os mesmos sujeitos a revisão dentro de um ano. Os critérios REACH aplicáveis a 
substâncias PBT e mPmB são de tal modo rígidos que mesmo substâncias PBT bem 
conhecidas, como as, nomeadamente, enumeradas na Convenção de Estocolmo relativas aos 
poluentes orgânicos persistentes, não são identificadas. Em consonância com as disposições 
dessa convenção, afigura-se importante permitir a utilização de provas equivalentes e não 
apenas de resultados de ensaios à base de "quadrículas a preencher", que, muitas vezes não 
se encontram disponíveis, ou que tão-pouco são aplicáveis.

Alteração 135
Anexo II, ponto 3.7.2.1.

Uma substância activa cumpre os três 
critérios para ser considerada persistente se:

Uma substância activa cumpre os três 
critérios para ser considerada persistente se 
existirem provas de que:

– a sua meia-vida na água do mar exceder 60 
dias, ou

– a sua meia-vida na água do mar exceder 60 
dias, ou

– a sua meia-vida na água doce ou de 
estuários exceder 40 dias, ou

– a sua meia-vida na água doce ou de 
estuários exceder 40 dias, ou

– a sua meia-vida em sedimentos marinhos 
exceder 180 dias, ou

– a sua meia-vida em sedimentos marinhos 
exceder 180 dias, ou

– a sua meia-vida em sedimentos de água 
doce ou de estuários exceder 120 dias, ou

– a sua meia-vida em sedimentos de água 
doce ou de estuários exceder 120 dias, ou

– a sua meia-vida no solo exceder 120 dias. – a sua meia-vida no solo exceder 120 dias.
A avaliação da persistência no ambiente 
baseia-se nos dados disponíveis sobre a 

A avaliação da persistência no ambiente 
baseia-se nos dados disponíveis sobre a 
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meia-vida, recolhidos em condições 
adequadas, descritas pelo requerente.

meia-vida, recolhidos em condições 
adequadas, descritas pelo requerente.

Cumpre igualmente o critério de 
persistência se existirem provas de que a 
substância é suficientemente persistente 
para suscitar  preocupação.

Justificação

Cf. justificação da alteração ao ponto 3.7.2.

Alteração 136
Anexo II, ponto 3.7.2.2., parágrafo 2 bis (novo)

A substância cumpre igualmente os 
critérios para ser considerada 
bioacumulativa quando existam provas de 
uma elevada bioacumulação noutras 
espécies ou os dados de monitorização no 
biota indiquem que o potencial de 
bioacumulação da substância química é 
suficiente para suscitar preocupação.

Justificação

Cf. justificação da alteração ao ponto 3.7.2.

Alteração 137
Anexo II, ponto 3.7.2.3., travessão 2

– a substância é classificada como 
cancerígena (categoria 1 ou 2), mutagénica 
(categoria 1 ou 2) ou tóxica para a 
reprodução (categoria 1, 2 ou 3), ou

a substância é classificada como 
cancerígena (categoria 1,2 ou 3), mutagénica 
(categoria 1,2 ou 3) ou tóxica para a 
reprodução (categoria 1, 2 ou 3), ou

Alteração 138
Anexo II, ponto 3.7.3., introdução, parágrafo 1

3.7.3. Uma substância activa não será 
considerada conforme ao artigo 4.º se for 
muito persistente, muito bioacumulativa

37.3. Uma substância activa não será 
considerada conforme ao artigo 4.º se a 
mesma, ou os seus produtos de 
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(mPmB). transformação ou resíduos forem muito 
persistentes, muito bioacumulativos 
(mPmB).

Justificação

Os critérios adoptados na proposta da Comissão são extraídos do regulamento REACH, 
ainda que, no quadro deste último, tenha já sido reconhecida a deficiência desses critérios, 
sendo os mesmos sujeitos a revisão dentro de um ano. Os critérios REACH aplicáveis a 
substâncias PBT e mPmB são de tal modo rígidos que mesmo substâncias PBT bem 
conhecidas, como as, nomeadamente, enumeradas na Convenção de Estocolmo relativas aos 
poluentes orgânicos persistentes, não são identificadas. Em consonância com as disposições 
dessa Convenção, afigura-se importante permitir a utilização de provas equivalentes e não 
apenas de resultados de ensaios à base de "quadrículas a preencher", que, muitas vezes não 
se encontram disponíveis, ou que tão-pouco são aplicáveis.

Alteração 139
Anexo II, ponto 3.7.3.1

Uma substância activa cumpre os critérios 
para ser considerada muito persistente se:

Uma substância activa cumpre os critérios 
para ser considerada muito persistente se 
existirem provas de que:

– a sua meia-vida na água do mar, água doce 
ou água de estuários exceder 60 dias, ou

– a sua meia-vida na água do mar, água doce 
ou água de estuários exceder 60 dias, ou

– a sua meia-vida em sedimentos de água do 
mar, água doce ou água de estuários exceder 
180 dias, ou

– a sua meia-vida em sedimentos de água do 
mar, água doce ou água de estuários exceder 
180 dias, ou

– a sua meia-vida no solo exceder 180 dias. – a sua meia-vida no solo exceder 180 dias.

Cumpre igualmente o critério de 
persistência se existirem provas de que a 
substância é suficientemente persistente 
para suscitar preocupação.

Justificação

Cf. justificação da alteração ao ponto 3.7.3.

Alteração 140
Anexo II, ponto 3.7.3.2, parágrafos 1 bis e 1 ter (novos)

A avaliação da bioacumulação deve 
basear-se em dados de bioconcentração 
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medidos em espécies aquáticas. Podem ser 
utilizados dados respeitantes a espécies de 
água doce ou a espécies marinhas.
A substância cumpre os critérios para ser 
considerada bioacumulativa quando 
existam provas de uma elevada 
bioacumulação noutras espécies ou os 
dados de monitorização no biota indiquem 
que o potencial de bioacumulação da 
substância química é suficiente para 
suscitar preocupação.

Justificação

Cf. justificação da alteração ao ponto 3.7.3.

Alteração 141
Anexo II, ponto 3.8.2.

3.8.2. Uma substância activa só é 
considerada conforme ao artigo 4.º se, com 
base na avaliação da Comunidade ou em 
orientações para a realização de testes 
acordadas internacionalmente, não se 
considerar que possui propriedades 
desreguladoras do sistema endócrino que 
possam ser toxicologicamente significativas 
para os organismos não visados, excepto se 
a exposição dos organismos não visados à 
referida substância activa num produto 
fitofarmacêutico, nas condições realistas de 
utilização propostas, for negligenciável.

3.8.2. Uma substância activa só é 
considerada conforme ao artigo 4.º se, com 
base na avaliação da Comunidade ou em 
orientações para a realização de testes 
acordadas internacionalmente e noutros 
dados e informações disponíveis, incluindo 
uma revisão da literatura científica, não se 
considerar que possui propriedades 
desreguladoras do sistema endócrino que se 
afigurem toxicologicamente significativas 
para os organismos não visados.

Justificação

Em conformidade com o princípio da precaução, os critérios de exclusão de efeitos crónicos 
não deveriam reportar-se apenas à avaliação da exposição, porquanto não existe qualquer 
definição vinculativa de "condições realistas de utilização propostas". É necessário tornar o 
texto supra conforme às condições de aprovação das substâncias activas no contexto da 
saúde humana, considerando "outros dados e informações disponíveis" em aditamento aos 
resultados da avaliação.

Alteração 142
Anexo II, ponto 3.8.2. bis (novo)

3.8.2. Uma substância activa só será 
considerada conforme ao disposto no artigo 
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4º se possuir uma toxicidade negligenciável 
para as abelhas, incluindo um quociente de 
nocividade inferior a 50.

Justificação

A toxicidade para as abelhas deve ser tida em conta no âmbito do processo de aprovação. O 
quociente de nocividade constitui um indicador extremamente útil para calcular a toxicidade 
para as abelhas, devendo, por conseguinte, ser tido explicitamente em consideração na 
avaliação dos riscos.

Alteração 143
Anexo II, ponto 3.9.

Uma substância activa só é aprovada se, 
quando pertinente, puder ser estabelecida 
uma definição de resíduo para efeitos da 
avaliação dos riscos e de execução.

Uma substância activa só é aprovada se, , 
puder ser estabelecida uma definição de 
resíduo e os métodos analíticos geralmente 
utilizados puderem detectar os resíduos 
para efeitos da avaliação dos riscos e de 
execução.

Justificação

A presente alteração introduz duas dimensões no texto. Em primeiro lugar, a de que se impõe 
uma definição de resíduos para todos os pesticidas autorizados. Em segundo lugar, a que 
estabelece que o equipamento de laboratório "standard" deveria poder identificar e medir 
resíduos de todas as substâncias presentes no mercado, o que, actualmente, não é o caso. Um 
equipamento de laboratório "standard" apenas pode detectar cerca de 100 substâncias, 
quando existem muito mais substâncias no mercado que são actualmente "invisíveis" para 
efeitos de aplicação e de monitorização. 

Alteração 144
Anexo II, ponto 3.9. bis (novo)

3.9. bis Efeitos na cadeia alimentar
Uma substância activa só é aprovada se o 
seu impacto na cadeia alimentar de 
organismos superiores for considerado 
aceitável com base numa metodologia de 
avaliação dos riscos cientificamente 
aprovada e, se aprovada, o impacto 
avaliado no ecossistema for reduzido 
através de um sistema de minimização e 
compensação.
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Justificação

Muitos pesticidas têm efeitos indirectos no ecossistema, nomeadamente através de efeitos na 
cadeia alimentar (população avícola reduzida em agro-ecossistemas devido à redução 
maciça de insectos auxiliares). Estes efeitos podem ser avaliados utilizando a metodologia 
científica descrita em: Butler SJ, Vickery JA & Norris K (2007): Farmland biodiversity and 
the footprint of agriculture. Science, 315, 381-384.

Alteração 145
Anexo II, ponto 4

Uma substância activa só é aprovada como 
candidata para substituição em 
conformidade com o artigo 24.º se:

Uma substância activa só é definida como 
candidata para substituição em 
conformidade com o artigo 24.º se forem 
satisfeitas as seguintes condições:

–a sua DDA, a sua DAR e o seu NAEO 
forem significativamente inferiores aos da 
maioria das substâncias activas aprovadas;

–a sua DDA, a sua DAR e o seu NAEO 
forem inferiores aos da maioria das 
substâncias activas aprovadas, tendo em 
conta os residentes, as pessoas que se 
encontram nas imediações e os grupos mais 
vulneráveis da população;

– cumprir dois dos critérios para ser 
considerada como uma substância PBT;

– cumprir um dos critérios para ser 
considerada como uma substância PBT;

– for propensa a lixiviação para as águas 
subterrâneas;

– existirem motivos para preocupação 
associados à natureza dos efeitos críticos 
que, em combinação com os padrões de 
utilização/exposição, conduzam a situações 
de utilização que possam causar 
preocupação, mesmo que se adoptem
medidas de gestão dos riscos muito rigorosas 
(como equipamentos de protecção individual 
muito completos ou zonas-tampão muito 
vastas);

– existirem motivos para preocupação 
associados à natureza dos efeitos críticos e 
às propriedades que podem dar azo a  
medidas de gestão dos riscos muito rigorosas 
(como equipamentos de protecção individual 
muito completos ou zonas-tampão muito 
vastas);

– possuir potencialmente propriedades 
desreguladoras do sistema endócrino,  
neurotóxicas ou imunotóxicas em adultos 
ou durante o desenvolvimento com base na 
avaliação e noutros dados e informações 
disponíveis, incluindo uma revisão da 
literatura científica;

– contiver uma proporção significativa de 
isómeros não activos.

– contiver uma proporção significativa de 
isómeros não activos.
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Justificação

As substâncias que dão provas de possuírem propriedades de desregulação endócrina, 
neurotóxicas ou imunotóxicas não devem ser aprovadas. As substâncias que apresentam 
potencialidades, mas não provas evidentes de tais propriedades, em particular quando a 
exposição ocorre durante o desenvolvimento, deveriam ser consideradas como candidatas a 
substituição. Importa conferir atenção particular aos efeitos neurotóxicos durante o 
desenvolvimento.

Alteração 146
Anexo II bis (novo)

Anexo II bis
Lista de substâncias activas aprovadas para 
inclusão em produtos fitofarmacêuticos

Justificação

A inclusão das substâncias aprovadas num anexo do Regulamento deveria ser mantida.

Alteração 147
Anexo III, título

Lista de formulantes não aceites para 
inclusão em produtos fitofarmacêuticos

Lista de formulantes, agentes de protecção e 
agentes sinérgicos aprovados para inclusão 
em produtos fitofarmacêuticos

Justificação

Os formulantes não têm impacto na saúde humana e no ambiente, devendo, por conseguinte, 
ser aprovados e incluídos numa lista positiva. 

Alteração 148
Anexo IV, ponto 1

Os Estados-Membros realizam uma 
avaliação comparativa quando avaliam um 
pedido de autorização de um produto 
fitofarmacêutico que contém uma substância 
activa aprovada como candidata para 
substituição.

Os Estados-Membros realizam uma 
avaliação comparativa quando avaliam um
pedido de autorização de um produto 
fitofarmacêutico. No âmbito desse 
procedimento, deverá ser conferida 
prioridade aos produtos fitofarmacêuticos 
que contêm uma substância activa aprovada 
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como candidata para substituição.
Quando estiver em causa a recusa ou a 
retirada de uma autorização de um produto 
fitofarmacêutico a favor de um produto 
fitofarmacêutico alternativo (em seguida 
«substituição»), a alternativa tem de 
representar, à luz dos conhecimentos 
científicos e técnicos, um risco para a saúde 
e o ambiente significativamente menor. A 
avaliação do produto fitofarmacêutico 
alternativo é realizada, a fim de demonstrar 
se este pode ou não ser utilizado com um 
efeito similar no organismo visado e sem 
desvantagens económicas e práticas 
significativas para o utilizador.

Quando estiver em causa a recusa ou a 
retirada de uma autorização de um produto 
fitofarmacêutico a favor de um produto 
fitofarmacêutico alternativo (em seguida 
«substituição»), a alternativa tem de 
representar, à luz dos conhecimentos 
científicos e técnicos, um risco para a saúde 
e o ambiente significativamente menor. A 
avaliação do produto fitofarmacêutico 
alternativo é realizada, a fim de demonstrar 
se este pode ou não ser utilizado com um 
efeito similar no organismo visado e sem 
desvantagens económicas e práticas 
significativas para o utilizador.

Outras condições de recusa ou retirada de 
uma autorização incluem:

Outras condições de recusa ou retirada de 
uma autorização incluem:

a) a substituição só é aplicada quando a 
diversidade química das substâncias activas 
é suficiente para minimizar a ocorrência de 
resistência no organismo visado;

a) ) a substituição só é aplicada quando a 
diversidade química das substâncias activas, 
sempre que relevante, ou os métodos e 
práticas de gestão das culturas e de 
prevenção de pragas forem suficientes para 
minimizar a ocorrência de resistência no 
organismo visado;

b) a substituição só é aplicada às substâncias 
activas que, se utilizadas em produtos 
fitofarmacêuticos autorizados, representam 
um nível de risco significativamente mais 
elevado para a saúde humana ou para o 
ambiente;

b) a substituição é aplicada a todas as
substâncias activas que, se utilizadas em 
produtos fitofarmacêuticos autorizados, 
representam um nível de risco 
significativamente mais elevado para a 
saúde humana ou para o ambiente;

c) a substituição só é aplicada depois de 
permitir, se necessário, a aquisição de 
experiência decorrente da utilização na 
prática, caso ainda não exista.

Justificação

Mesmo produtos que não contenham uma substância candidata a substituição podem não ser 
aprovados pelos Estados-Membros se existirem alternativas mais seguras no mercado. Os 
Estados-Membros deveriam ter o direito de ir além da actual lista da UE em matéria de 
substâncias candidatas a substituição, caso pretendam fazê-lo, com base em critérios de 
protecção da saúde humana e do ambiente. No âmbito de avaliações comparativas e de 
substituição, importa, todavia, dar prioridade a substâncias candidatas a substituição. Há 
que ter em conta, no caso da avaliação comparativa, os métodos e práticas de gestão das 
culturas e de prevenção de pragas não químicos.
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Alteração 149
Anexo IV, ponto 2

A diferença significativa no risco é 
identificada pelas autoridades competentes, 
numa base caso a caso. São tidas em 
consideração as propriedades da substância 
activa e a possibilidade de exposição de 
subgrupos da população diferentes 
(utilizadores profissionais ou não 
profissionais, outras pessoas presentes nas 
proximidades, trabalhadores, residentes, 
grupos de pessoas vulneráveis ou 
consumidores) directa ou indirectamente 
através dos alimentos para seres humanos ou 
animais, da água ou do ambiente. Do mesmo 
modo, têm de ser considerados outros 
factores como o rigor das restrições impostas 
à utilização e os equipamentos de protecção 
individual indicados.

A diferença significativa no risco, em 
particular no que respeita aos riscos para a 
saúde, é identificada pelas autoridades 
competentes, numa base caso a caso, tendo 
em conta os efeitos cumulativos e 
sinérgicos conhecidos. São tidas em 
consideração as propriedades da substância 
activa e a possibilidade de exposição de 
subgrupos da população diferentes 
(utilizadores profissionais ou não 
profissionais, outras pessoas presentes nas 
proximidades, trabalhadores, residentes, 
grupos de pessoas vulneráveis ou 
consumidores) directa ou indirectamente 
através dos alimentos para seres humanos ou 
animais, da água ou do ambiente. Do mesmo 
modo, têm de ser considerados outros 
factores como o rigor das restrições impostas 
à utilização e os equipamentos de protecção 
individual indicados.

Quanto ao ambiente, considera-se que um 
factor de, pelo menos, 10 entre rácios da 
concentração previsível no ambiente (PEC) 
e da concentração previsível sem efeitos 
(PNEC) de substâncias activas diferentes, 
representa uma diferença significativa no 
risco.

Quanto ao ambiente, tendo em conta os 
efeitos cumulativos e sinérgicos 
conhecidos, considera-se que um factor de, 
pelo menos, 3 entre rácios da concentração 
previsível no ambiente (PEC) e da 
concentração previsível sem efeitos (PNEC) 
de substâncias activas diferentes, representa 
uma diferença significativa no risco.

Justificação

Importa ter em conta os efeitos combinados dos pesticidas. O factor 10 entre rácios da 
concentração previsível no ambiente (PEC) e da concentração previsível sem efeitos (PNEC) 
restringiria desnecessariamente o número de substâncias candidatas para substituição.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Antecedentes

Com a adopção do sexto programa de acção no domínio do ambiente, o Parlamento Europeu, 
a Comissão Europeia e o Conselho reconheceram que se impõe uma maior redução dos 
efeitos dos pesticidas na saúde humana e no ambiente. Assinalam, nesse contexto, a 
necessidade de uma utilização de pesticidas mais favorável ao ambiente e propugnam uma 
dupla abordagem: aplicação total e revisão adequada do quadro jurídico em vigor, bem como 
a elaboração de uma estratégia temática de utilização sustentada de pesticidas.

A presente proposta da Comissão, resultante da revisão ainda em curso da Directiva 91/414, 
deve pautar-se, no entender da relatora, pelas justificações do sexto programa de acção no 
domínio do ambiente. O objectivo deveria consistir na implementação dos actuais 
conhecimentos de estratégias de avaliação prospectivas e retrospectivas dos riscos e perigos 
para o homem e o ambiente, bem como na criação de coerência com outras políticas.

Objectivo

Em conformidade com os objectivos do sexto programa de acção no domínio do ambiente, 
bem como da estratégia temática para a utilização sustentada de pesticidas, o regulamento 
deve assegurar um elevado nível de protecção da saúde humana e do ambiente.

Segundo a relatora, cumpre, pois, ter como base o nº 4, alínea b), do artigo 152º e o artigo 
175º do Tratado e fazer prevalecer o princípio da precaução sobre outros interesses

Coerência

A relatora sustenta que importa assegurar mais claramente a coerência com outras políticas. 
Assim, cumpre garantir que o regulamento não contraria os objectivos e normas de qualidade 
da Directiva-Quadro 2000/60/CE relativa à água e as directivas que desta derivam. Este 
objectivo pode ser atingido mediante revisões regulares. Do mesmo modo, há que aplicar os 
princípios da protecção dos animais no contexto da análise das substâncias activas e dos 
produtos. Tal significa, a par da minimização de ensaios com mamíferos, uma recolha 
coordenada de estudos científicos sobre métodos de ensaio alternativos e a respectiva 
acessibilidade.

Princípio de substituição e avaliação comparativa

A relatora considera imprescindível respeitar os princípios e os actos jurídicos relevantes, 
sobretudo o Regulamento REACH e a Directiva relativa aos biocidas e, a fim de limitar os 
riscos e os perigos dos pesticidas, proceder à introdução do princípio da substituição e da 
avaliação comparativa, uma vez que a observância das medidas  de redução dos riscos no 
quadro da utilização prática dos pesticidas não pode constituir objecto de um controlo
suficiente no terreno.
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Quanto à substituição, não se trata apenas de substituir substâncias problemáticas por outras 
menos preocupantes, mas também de ter em conta métodos alternativos não químicos de luta 
e de prevenção no domínio fitossanitário. Tal corresponde ao princípio da estratégia temática 
de reduzir a dependência da utilização de pesticidas químicos de síntese na agricultura.

Para alcançar estes objectivos, impor-se-ia facilitar a autorização de produtos de controlo 
biológico natural, como sejam os microrganismos e as preparações à base de vírus ou de 
feromonas. Após a conclusão de projectos de investigação relevantes, essas substâncias 
deveriam constituir objecto de regulamentação específica e não ser abrangidas pelo âmbito de 
aplicação do regulamento em apreço.

Por outro lado, importa prever adequadamente, no presente regulamento, os objectivos da 
estratégia temática de instituição obrigatória de normas de gestão integrada de pragas e de 
protecção fitossanitária integrada no sector agrícola nas definições e medidas em sede de 
"boas práticas agrícolas" e de "correcta utilização de pesticidas". Neste contexto, estas 
medidas deveriam constituir parte do procedimento de autorização já a partir de 2012, e não 
de 2014.

Autorização por zona

A relatora considera inadequada a criação de zonas e a autorização por zonas dos produtos 
fitofarmacêuticos, considerando essa solução como contrária ao artigo 5º do Tratado e à 
abordagem da Directiva-Quadro relativa à água.
Por um lado, a divisão da União Europeia em zonas arbitrárias não corresponde, de modo 
algum, a critérios ecológicos ou de espaço natural. Tal acarretaria a criação de uma fronteira 
que separaria, por exemplo, as margens esquerda e direita do Mosela em "zonas de direito" 
diferentes. A avaliação e a gestão dos riscos deveriam basear-se em  espaços naturais de 
pequenas dimensões, bem como em condições edafoclimáticas. Além disso, cada 
Estado-Membro deveria manter a possibilidade de ir além das normas comunitárias em 
matéria de normas de protecção e tomar decisões em matéria de aprovação de produtos 
visando a concretização de objectivos dos planos de acção relativos aos pesticidas, dos 
programas de saúde ou das medidas de protecção do ambiente adoptadas a nível nacional. 
Deveria, ademais, ser confiada a cada Estado-membro a decisão de fazer depender as decisões 
de autorização de um controlo dos benefícios, com base nas condições específicas nacionais.
Assim sendo, a relatora propõe a manutenção do princípio do reconhecimento mútuo de 
autorizações nacionais em vez das zonas arbitrárias, permitindo, todavia, aos 
Estados-Membros, no interesse da subsidiariedade, prever normas nacionais ou regionais.

Grupos vulneráveis

A relatora reputa, por princípio, necessário prever objectivos de protecção para os grupos 
mais fracos e vulneráveis da sociedade. A par das crianças, dos embriões e dos fetos, das 
mulheres grávidas e lactantes, figuram também outros grupos vulneráveis, como sejam os 
utilizadores profissionais, os residentes, as pessoas com fragilidades e os doentes. Todas as 
estratégias de controlo e de decisão devem contemplar estes grupos e ter em consideração os 
actuais dados científicos.
Análises recentes dos resíduos contidos, sobretudo, em frutos e legumes revelaram que o 
valor-limite previsto na Directiva 2006/215 para os alimentos destinados às crianças de tenra 
idade foi ultrapassado 200 vezes. Os danos neurológicos provocados por contaminação de 
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pesticidas, sobretudo, na primeira fase do crescimento foram tornados patentes de um modo 
assustador na literatura científica (nomeadamente, redução do quociente de inteligência nas 
crianças). Estas constatações são alarmantes. A Comunidade reforçou os seus esforços em 
matéria de luta contra a obesidade e a favor de uma alimentação são. Seria, pois, absurdo 
reduzir o consumo de frutos e legumes frescos em virtude da sua poluição excessiva por 
pesticidas. As práticas de autorização e rotulagem devem pautar-se por esses grupos 
vulneráveis.

Actual situação dos conhecimentos científicos

As decisões políticas e administrativas deveriam sempre assentar na situação actual dos 
conhecimentos científicos, razão pela qual é necessária uma revisão regular de todas as 
autorizações de substâncias activas. Além disso, os pressupostos das revisões e controlo 
assumem importância decisiva, como seja, por exemplo, uma possibilidade de demonstração 
analítica suficientemente sensível e exequível das substâncias activas e dos seus metabolitos 
em todas as matrizes ambientais ou ficheiros de dados relativamente a todos os sectores de 
aplicação requeridos. O acesso livre aos conhecimentos científicos, aos dados e aos relatórios 
deve ser assegurado na medida do possível. Os resultados do controlo de substâncias 
deveriam permitir uma revisão flexível e casuística das decisões de autorização, 
nomeadamente, em caso de ultrapassagem reiterada das quantidades máximas de resíduos 
estipuladas para os géneros alimentícios ou de contaminação das águas subterrâneas. A fim de 
estabelecer este elo com a autorização, a relatora sustenta ser necessário uma monitorização 
obrigatória da prorrogação da autorização, uma vez que, no âmbito da monitorização actual, 
não são, regra geral, analisadas todas as substâncias activas utilizadas na prática, metabolitos 
ou formulantes relevantes. Por outro lado, impõe-se ter em conta que os pesticidas são 
frequentemente utilizados em misturas, o que dá azo a resíduos múltiplos ou a contaminações 
mistas em produtos e matrizes ambientais. Os efeitos combinados devem ser tidos em conta 
aquando da autorização, com base nos conhecimentos actuais. Caso se observe qualquer 
suspeita de presença de efeitos cumulativos ou sinérgicos, importa combater os riscos, em 
caso de ausência de dados seguros relativos aos mesmos, mercê de medidas preventivas de 
gestão dos riscos em causa.

Critérios de exclusão

Uma vez que a experiência do passado demonstrou que a exposição a substâncias perigosas 
não pode ser inteiramente excluída apesar da aplicação de restrições rigorosas, cumpre 
estabelecer critérios de exclusão com base nas propriedades das substâncias, a fim de evitar, 
ab ovo, efeitos potenciais inaceitáveis para a saúde humana ou o ambiente. Este princípio 
deve aplicar-se a substâncias persistentes ou bioacumuláveis que possuam propriedades 
cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a  reprodução, bem como às substâncias com 
efeitos de desregulação endócrina, neurotóxicas ou imunotóxicas. Nesse contexto, convém, 
atento o princípio de protecção do ambiente e da saúde, prever critérios mais rigorosos do que 
os propostos na presente proposta.

Transparência e concorrência

A relatora considera indispensável que se verifique uma transparência máxima, desde o 
procedimento de autorização, passando pela aplicação, até ao consumidor. Essa a razão pela 
qual seria oportuno publicar na Internet informações sobre as substâncias autorizadas, bem 
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como informações interessantes para o consumidor (por exemplo, dados ecotoxicológicos) 
emanados do procedimento de autorização, bem como os resultados do controlo dos resíduos. 
Para além da disposição que prevê a conservação dos dados relativos à utilização dos 
pesticidas, a relatora propõe um "passaporte pesticidas", que permitiria assegurar a 
transparência e a rastreabilidade na cadeia alimentar. Tal favoreceria o reforço da 
concorrência no comércio dos géneros alimentícios sãos. Situando-se no final da cadeia, 
assiste aos consumidores o direito de saber que pesticidas foram utilizados nos géneros 
alimentícios que consomem.
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