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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

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

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

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º 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. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção do 
regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho  relativo às estatísticas sobre 
produtos fitofarmacêuticos
(11120/2/2008 – C6-0004/2009 – 2006/0258(COD))

(Processo de co-decisão: segunda leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a posição comum do Conselho (11120/2/2008 – C6-0004/2009),

– Tendo em conta a sua posição em primeira leitura1 sobre a proposta da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho (COM(2006)0778),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º do Tratado CE,

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

– Tendo em conta a recomendação para segunda leitura da Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A6-0000/2009),

1. Aprova a posição comum com as alterações nela introduzidas;

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

Alteração 1

Posição comum do Conselho
Título

Posição comum do Conselho Alteração

REGULAMENTO (CE) N.º…/2008 DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO
de
relativo às estatísticas sobre produtos 
fitofarmacêuticos

REGULAMENTO (CE) N.º…/2008 DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO
de
relativo às estatísticas sobre pesticidas

Or. en

                                               
1 Textos Aprovados de 12.3.2008, P6_TA(2008)0091.
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Justificação

Utilização do termo "pesticidas" em todo o Regulamento.

Alteração 2

Posição comum do Conselho
Recital 1

Posição comum do Conselho Alteração

(1) A Decisão n.º 1600/2002/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 22 de Julho de 2002, que estabelece o 
sexto programa comunitário de acção em 
matéria de Ambiente, reconheceu que os 
efeitos da utilização dos pesticidas, em 
especial os produtos fitofarmacêuticos
utilizados na agricultura, sobre a saúde 
humana e o ambiente devem ser reduzidos 
ainda mais. Esse diploma sublinha a 
necessidade de conseguir uma utilização 
mais sustentável dos pesticidas e insta a 
uma redução global significativa dos riscos 
e da utilização de pesticidas, consentânea 
com a necessária protecção das culturas.

(1) A Decisão n.º 1600/2002/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 22 de Julho de 2002, que estabelece o 
sexto programa comunitário de acção em 
matéria de Ambiente, reconheceu que os 
efeitos da utilização dos pesticidas, em 
especial os pesticidas utilizados na 
agricultura, sobre a saúde humana e o 
ambiente devem ser reduzidos ainda mais. 
Esse diploma sublinha a necessidade de 
conseguir uma utilização mais sustentável 
dos pesticidas e insta a uma redução global 
significativa dos riscos e da utilização de 
pesticidas, consentânea com a necessária 
protecção das culturas.

Or. en

Justificação

É necessário assegurar a coerência entre o regulamento relativo às estatísticas e a directiva 
que estabelece um quadro de acção para uma utilização sustentável dos pesticidas, que 
também utiliza o termo "pesticidas" na definição do seu no âmbito de aplicação.

Reposição da alteração apresentada em primeira leitura (utilização do termo "pesticidas" em 
todo o Regulamento).

Alteração 3

Posição comum do Conselho
Recital 4

Posição comum do Conselho Alteração

(4) Uma vez que os efeitos da recente (4) Uma vez que os efeitos da recente 
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Directiva 98/8/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 16 de Fevereiro de 1998, 
relativa à colocação de produtos biocidas 
no mercado, apenas se tornarão visíveis 
muito após 2006, quando a primeira 
avaliação das substâncias activas utilizadas 
em produtos biocidas estiver finalizada, 
nem a Comissão nem a maioria dos 
Estados-Membros dispõem actualmente 
dos conhecimentos ou da experiência 
suficientes para propor mais medidas a 
respeito destes produtos. O âmbito do 
presente regulamento limita-se, assim, aos 
produtos fitofarmacêuticos abarcados pelo 
Regulamento (CE) n.º .../… do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de ..., relativo à 
colocação dos produtos fitofarmacêuticos 
no mercado, relativamente aos quais já 
existe vasta experiência de recolha de 
dados.

Directiva 98/8/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 16 de Fevereiro de 1998, 
relativa à colocação de produtos biocidas 
no mercado, apenas se tornarão visíveis 
muito após 2006, quando a primeira 
avaliação das substâncias activas utilizadas 
em produtos biocidas estiver finalizada, 
nem a Comissão nem a maioria dos 
Estados-Membros dispõem actualmente 
dos conhecimentos ou da experiência 
suficientes para propor mais medidas a 
respeito destes produtos. O âmbito do 
presente regulamento limita-se, assim, aos 
pesticidas abarcados pelo Regulamento 
(CE) n.º .../… do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de ..., relativo à colocação dos 
produtos fitofarmacêuticos no mercado, 
relativamente aos quais já existe vasta 
experiência de recolha de dados. Contudo, 
sempre que tal se revele apropriado, a 
Comissão deverá incluir no Anexo III do 
presente regulamento a utilização dos 
produtos biocidas que contenham 
substâncias também abrangidas pelo 
Regulamento (CE) n.º …/… [relativo à 
colocação dos produtos fitofarmacêuticos 
no mercado]. Numa fase posterior, 
quando já houver experiência acumulada 
na sequência da publicação do primeiro 
relatório previsto na Directiva 98/8/CE, a 
Comissão deverá alargar o âmbito de 
aplicação do presente regulamento, a fim 
de abranger a utilização dos biocidas 
relevantes, incluindo, para o efeito, essas 
substâncias no respectivo Anexo III.

Or. en

Justificação

Clarificação do âmbito de aplicação tendo em vista as alterações 9, 12 e 14.

Reposição da alteração 33 da primeira leitura.
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Alteração 4

Posição comum do Conselho
Considerando 5

Posição comum do Conselho Alteração

(5) A experiência adquirida pela Comissão, 
ao longo de vários anos, em matéria de 
recolha de dados sobre as vendas e a 
utilização de produtos fitofarmacêuticos
revelou a necessidade de se dispor de uma 
metodologia harmonizada para a recolha de 
estatísticas a nível comunitário, tanto a 
nível da fase de colocação no mercado 
como junto dos utilizadores. Além disso, a 
fim de calcular indicadores de risco 
precisos em conformidade com os 
objectivos da Estratégia Temática da 
Utilização Sustentável dos Pesticidas, as 
estatísticas precisam de ir até ao grau de 
pormenor das substâncias activas.

(5) A experiência adquirida pela Comissão, 
ao longo de vários anos, em matéria de 
recolha de dados sobre as vendas e a 
utilização de pesticidas revelou a 
necessidade de se dispor de uma 
metodologia harmonizada para a recolha de 
estatísticas a nível comunitário, tanto a 
nível da fase de colocação no mercado 
como junto dos utilizadores. Além disso, a 
fim de calcular indicadores de risco 
precisos em conformidade com os 
objectivos da Estratégia Temática da 
Utilização Sustentável dos Pesticidas, as 
estatísticas precisam de ir até ao grau de 
pormenor das substâncias activas.

Or. en

Justificação

Reposição da alteração da primeira leitura (utilização do termo "pesticidas" em todo o 
Regulamento).

Alteração 5

Posição comum do Conselho
Recital 6

Posição comum do Conselho Alteração

(6) Entre as diferentes opções de recolha de 
dados analisadas na avaliação de impacto 
da Estratégia Temática da Utilização 
Sustentável dos Pesticidas, a recolha de 
dados obrigatória foi recomendada como a 
melhor opção porque permitiria a obtenção 
de dados exactos e fiáveis sobre a 
colocação no mercado e a utilização de 
produtos fitofarmacêuticos com rapidez e 

(6) Entre as diferentes opções de recolha de 
dados analisadas na avaliação de impacto 
da Estratégia Temática da Utilização 
Sustentável dos Pesticidas, a recolha de 
dados obrigatória foi recomendada como a 
melhor opção porque permitiria a obtenção 
de dados exactos e fiáveis sobre a 
colocação no mercado e a utilização de 
pesticidas com rapidez e eficácia a nível 
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eficácia a nível dos custos. dos custos.

Or. en

Justificação
Reposição parcial da alteração da primeira leitura (utilização do termo "pesticidas" em todo 
o Regulamento). 

A fim de alcançar um compromisso, não foi novamente apresentada a alteração da primeira 
leitura que visava alargar o âmbito de aplicação de molde a incluir a "produção".

Alteração 6

Posição comum do Conselho
Recital 7

Posição comum do Conselho Alteração

(7) O Regulamento (CE) n.º 322/97 do 
Conselho, de 17 de Fevereiro de 1997, 
relativo às estatísticas comunitárias, 
constitui o quadro de referência para as 
disposições do presente regulamento. Em 
particular, exige o respeito pelos princípios 
de imparcialidade, fiabilidade, pertinência, 
relação custo/eficácia, segredo estatístico e
transparência.

(7) O Regulamento (CE) n.º 322/97 do 
Conselho, de 17 de Fevereiro de 1997, 
relativo às estatísticas comunitárias, 
constitui o quadro de referência para as 
disposições do presente regulamento. Em 
particular, exige o respeito pelos princípios
de imparcialidade, fiabilidade, pertinência, 
objectividade, isenção científica, 
exactidão, relação custo/eficácia, segredo 
estatístico e transparência.

Or. en

Justificação
Reposição da alteração 3 da primeira leitura.

Alteração 7

Posição comum do Conselho
Considerando 9

Posição comum do Conselho Alteração

(9) A necessária protecção da 
confidencialidade dos dados de valor 

(9) Tendo na devida conta as obrigações 
previstas na Convenção da Comissão 
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comercial deverá ser assegurada, entre 
outros meios, através de uma agregação 
adequada aquando da publicação das 
estatísticas.

Económica para a Europa das Nações 
Unidas (UNECE) sobre o Acesso à 
Informação, Participação do Público no 
Processo de Tomada de Decisão e Acesso 
à Justiça em Matéria de Ambiente, de 25 
de Junho de 1988 (Convenção de 
Aarhus), a necessária protecção da 
confidencialidade dos dados de valor 
comercial tem de ser assegurada, entre 
outros meios, através de uma agregação 
adequada aquando da publicação das 
estatísticas.

Or. en

Justificação

Reposição da alteração 30 da primeira leitura.

Alteração 8

Posição comum do Conselho
Considerando 10

Posição comum do Conselho Alteração

(10) Para garantir resultados comparáveis, 
as estatísticas sobre produtos 
fitofarmacêuticos deverão ser produzidas 
com um nível de desagregação 
especificado, num formato adequado e 
dentro de um período definido a partir do 
final de um ano de referência, tal como se 
refere nos anexos do presente regulamento.

(10) Para garantir resultados comparáveis, 
as estatísticas sobre pesticidas deverão ser 
produzidas com um nível de desagregação 
especificado, num formato adequado e 
dentro de um período definido a partir do 
final de um ano de referência, tal como se 
refere nos anexos do presente regulamento.

Or. en

Justificação

Reposição da alteração da primeira leitura (utilização do termo "pesticidas" em todo o 
Regulamento).
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Alteração 9

Posição comum do Conselho
Considerando 13

Posição comum do Conselho Alteração

(13) Atendendo a que o objectivo do 
presente regulamento, a saber, a criação de 
um quadro comum para a produção 
sistemática de estatísticas comunitárias 
sobre a colocação no mercado e a 
utilização de produtos fitofarmacêuticos, 
não pode ser suficientemente realizado 
pelos Estados-Membros e pode, pois, ser 
melhor alcançado ao nível comunitário, a 
Comunidade pode tomar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado. Em conformidade com o princípio 
da proporcionalidade consagrado no 
mesmo artigo, o presente regulamento não 
excede o necessário para atingir aquele 
objectivo.

(13) Atendendo a que o objectivo do 
presente regulamento, a saber, a criação de 
um quadro comum para a produção 
sistemática de estatísticas comunitárias 
sobre a colocação no mercado e a 
utilização de pesticidas, não pode ser 
suficientemente realizado pelos Estados-
Membros e pode, pois, ser melhor 
alcançado ao nível comunitário, a 
Comunidade pode tomar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado. Em conformidade com o princípio 
da proporcionalidade consagrado no 
mesmo artigo, o presente regulamento não 
excede o necessário para atingir aquele 
objectivo.

Or. en

Justificação

Reposição da alteração da primeira leitura (utilização do termo "pesticidas" em todo o 
Regulamento).

Alteração 10

Posição comum do Conselho
Artigo 1 – n.º 1

Posição comum do Conselho Alteração

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

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

Justificação

É necessário assegurar a coerência entre o regulamento relativo às estatísticas e a directiva 
que estabelece um quadro de acção para uma utilização sustentável dos pesticidas, que 
também utiliza o termo "pesticidas" na definição do seu no âmbito de aplicação. 

A fim de alcançar um compromisso, não foi novamente apresentada a alteração da primeira 
leitura que visava alargar o âmbito de aplicação de molde a incluir a "produção".

Reposição parcial da alteração 6 da primeira leitura.

Alteração 11

Posição comum do Conselho
Artigo 1 – n.º 2 – travessão 1

Posição comum do Conselho Alteração

– às quantidades anuais de produtos 
fitofarmacêuticos colocados no mercado, 
nos termos do Anexo I;

– às quantidades anuais de pesticidas
colocados no mercado, nos termos do 
Anexo I;

Or. en

Justificação

Reposição parcial da alteração 7 da primeira leitura. 

A fim de alcançar um compromisso, não foi novamente apresentada a alteração da primeira 
leitura que visava alargar o âmbito de aplicação de molde a incluir a "produção".

Alteração 12

Posição comum do Conselho
Artigo 1 – n.º 2 – travessão 2

Posição comum do Conselho Alteração

– às quantidades anuais de produtos 
fitofarmacêuticos utilizados na 
agricultura, nos termos do Anexo II.

– às quantidades anuais de pesticidas
utilizados, nos termos do Anexo II.

Or. en
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Justificação

Reposição parcial da alteração 8 da primeira leitura.

Alteração 13

Posição comum do Conselho
Artigo 1 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

No que diz respeito aos biocidas, as 
estatísticas são aplicáveis unicamente às 
quantidades anuais dos produtos biocidas 
colocados no mercado que se enquadrem 
nas categorias de produtos de 14 a 19, na 
acepção do Anexo V da Directiva 
98/8/CE.

Or. en

Justificação

Clarificação do âmbito de aplicação tendo nomeadamente em vista as alterações 2, 9 e 14.

A fim de alcançar um compromisso, o âmbito de aplicação, no que se refere aos biocidas, é 
restrito aos "produtos biocidas colocados no mercado" (em vez de "produzidos", tal como 
tinha sido redigido na primeira leitura).

Reposição parcial da alteração apresentada em primeira leitura.

Alteração 14

Posição comum do Conselho
Artigo 1 – n.º 3

Posição comum do Conselho Alteração

3. As estatísticas, juntamente com outros 
dados relevantes, destinam-se em particular 
a alcançar os fins definidos no artigo 14.º 
da Directiva …/.../CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de …, que 
estabelece um quadro de acção a nível 
comunitário para uma utilização 

3. As estatísticas, juntamente com outros 
dados relevantes, destinam-se em particular 
a alcançar os fins definidos nos artigos 4.º 
e 14.º da Directiva …/.../CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de …, que 
estabelece um quadro de acção a nível 
comunitário para uma utilização 
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sustentável dos pesticidas. sustentável dos pesticidas.

Or. en

Justificação

Reposição parcial da alteração 10 da primeira leitura. O artigo 4.º refere-se aos planos de 
acção nacionais.

Alteração 15

Posição comum do Conselho
Artigo 2 – alínea a)

Posição comum do Conselho Alteração

a) "Produtos fitofarmacêuticos", os 
produtos fitofarmacêuticos na acepção do 
n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 
…/…;

a) "Pesticidas",

os produtos fitofarmacêuticos na acepção 
do n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º …/… [relativo à colocação dos 
produtos fitofarmacêuticos no mercado];

– "produtos biocidas", na acepção da 
Directiva 98/8/CE, que correspondam aos 
tipos de produtos de 14 a 19, definidos no 
respectivo Anexo V;

Or. en

Justificação

Uma vez que a expressão "produtos fitofarmacêuticos" será substituída pelo termo 
"pesticidas" ao longo de todo o Regulamento, cumpre delimitar o conceito de "pesticida".

Clarificação do âmbito de aplicação tendo nomeadamente em vista as alterações 2, 9 e 12.

Reposição da alteração 34 da primeira leitura.
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Alteração 16

Posição comum do Conselho
Artigo 3 – n.º 1 – travessão 2

Posição comum do Conselho Alteração

– obrigações relativas à colocação dos 
produtos fitofarmacêuticos no mercado, 
nomeadamente as obrigações previstas no 
artigo 67.º do Regulamento (CE) n.º …/...;

– obrigações de comunicação, descritas no 
n.º 1-B do artigo 3.º, relativas aos
pesticidas colocados no mercado, tomando 
como ponto de partida as obrigações 
previstas no artigo 67.º do 
Regulamento (CE) n.º …/...;

Or. en

Justificação

Reposição parcial das alterações 13 e 15 da primeira leitura. 

A fim de alcançar um compromisso, não foi novamente apresentada a alteração da primeira 
leitura relativa aos "produtores, comerciantes e importadores de pesticidas". Para além da 
referência ao artigo 67.º do regulamento relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos 
no mercado, é importante prever obrigações de comunicação, pois o artigo 67.º apenas prevê 
obrigações de manutenção de registos. Uma vez adoptada a disposição relativa à 
manutenção de registos prevista no regulamento relativo à colocação dos produtos
fitofarmacêuticos no mercado, não há razão para que os dados que, de qualquer modo, serão 
recolhidos não sejam comunicados e avaliados.

Alteração 17

Posição comum do Conselho
Artigo 3 – n.º 1 – travessão 3

Posição comum do Conselho Alteração

– obrigações aplicáveis aos utilizadores 
profissionais com base em registos sobre a 
utilização dos produtos fitofarmacêuticos
conservados para esse efeito, 
nomeadamente as obrigações previstas no 
artigo 67.º do Regulamento (CE) n.º …/...;

– obrigações de comunicação aplicáveis 
aos utilizadores profissionais com base em 
registos sobre a utilização dos pesticidas
conservados para esse efeito, tomando 
como ponto de partida as obrigações 
previstas no artigo 67.º do 
Regulamento (CE) n.º …/...;

Or. en
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Justificação

Reposição parcial das alterações 13 e 15 da primeira leitura. 

Para além da referência ao artigo 67.º do regulamento relativo à colocação dos produtos 
fitofarmacêuticos no mercado, é importante prever obrigações de comunicação, pois o artigo 
67.º apenas prevê obrigações de manutenção de registos. Uma vez adoptada a disposição 
relativa à manutenção de registos prevista no regulamento relativo à colocação dos produtos 
fitofarmacêuticos no mercado, não há razão para que os dados que, de qualquer modo, serão 
recolhidos não sejam comunicados e avaliados.

Alteração 18

Posição comum do Conselho
Artigo 3.º – n.º 1-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

1-A. Os Estados-Membros comunicam a 
sua escolha em matéria de método de 
recolha de dados, nos termos do n.º 1, à 
Comissão, a qual aprova o método 
escolhido em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 3 do artigo 
6.º.

Or. en

Justificação

A fim de garantir a compatibilidade e a comparabilidade dos dados ao nível da Comunidade, 
a Comissão deve autorizar o método de recolha de dados escolhido pela autoridade do 
Estado-Membro. 

Reposição da alteração 14 da primeira leitura.

Alteração 19

Posição comum do Conselho
Artigo 3.º – n.º 1-B (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

1-B. Os Estados-Membros asseguram que 
os responsáveis pela colocação dos 
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pesticidas no mercado comuniquem 
anualmente à autoridade competente as 
quantidades em que uma dada substância 
activa ou um dado pesticida são colocados 
no mercado. 
Estas informações são analisadas pelas 
autoridades competentes e, se necessário, 
publicadas, depois de devidamente 
tratadas para preservar a 
confidencialidade de certas informações.

Or. en

Justificação

Reposição parcial da alteração 15 da primeira leitura.

A fim de alcançar um compromisso, não foi novamente apresentada a alteração da primeira 
leitura relativa à produção, fornecimento e exportação. No entanto, é importante assegurar 
que os responsáveis pela colocação dos pesticidas no mercado apresentem relatórios anuais. 
Uma vez adoptado o artigo 67.º (respeitante à manutenção de registos) do regulamento 
relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado, não há razão para que os 
dados que, de qualquer modo, serão recolhidos não sejam comunicados e avaliados.

Alteração 20

Posição comum do Conselho
Artigo 3 – n.º 2

Posição comum do Conselho Alteração

2. Os Estados-Membros transmitem à 
Comissão (Eurostat) os resultados 
estatísticos, incluindo os dados 
confidenciais, segundo o calendário e a 
periodicidade especificados nos Anexos I e 
II. Os dados são apresentados de acordo 
com a classificação indicada no Anexo III.

2. Os Estados-Membros transmitem à 
Comissão (Eurostat) os resultados 
estatísticos, incluindo os dados 
confidenciais, segundo o calendário e a 
periodicidade especificados nos Anexos I e 
II. Os dados são apresentados de acordo 
com a classificação indicada no Anexo III. 
Os Estados-Membros podem proceder à 
agregação dos dados por razões de 
confidencialidade.

Or. en
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Justificação

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

Reposição da alteração da primeira leitura.

Alteração 21

Posição comum do Conselho
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os dados recolhidos são 
utilizados para uma avaliação adequada, 
pelas autoridades nacionais competentes e 
respectivos órgãos consultivos, em função 
dos objectivos previstos nos respectivos 
planos de acção nacionais, nos termos do 
artigo 4.º da Directiva …/… /CE [que 
estabelece um quadro de acção a nível 
comunitário para uma utilização 
sustentável dos pesticidas]. Essa avaliação 
deve ser publicada na Internet, tendo em 
devida conta a natureza confidencial das 
informações comerciais sensíveis e as 
obrigações em matéria de vida privada. 

Or. en

Justificação

Reposição da alteração 31 da primeira leitura relativa aos planos de acção nacionais. 

Uma vez adoptado o artigo 4.º da Directiva relativa à utilização sustentável dos pesticidas, é 
lógico solicitar uma avaliação a nível nacional.
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Alteração 22

Posição comum do Conselho
Artigo 3 – n.º 4

Posição comum do Conselho Alteração

4. Por razões de confidencialidade, a 
Comissão (Eurostat) agrega os dados antes 
de estes serem publicados, de acordo com 
as classes químicas ou com as categorias 
dos produtos, conforme indicado no 
Anexo III, tendo na devida conta a 
protecção dos dados confidenciais a nível 
do Estado-Membro. Nos termos do 
artigo 15.º do Regulamento (CE) 
n.º 322/97, os dados confidenciais devem 
ser utilizados pelas autoridades nacionais e 
pela Comissão (Eurostat) exclusivamente 
para fins estatísticos.

4. Por razões de confidencialidade, a 
Comissão (Eurostat) agrega os dados antes 
de estes serem publicados, de acordo com 
as classes químicas ou com as categorias 
dos produtos, conforme indicado no 
Anexo III, tendo na devida conta a 
protecção dos dados confidenciais a nível 
do Estado-Membro, bem como a natureza 
confidencial das informações comerciais 
sensíveis e as obrigações em matéria de 
vida privada. Nos termos do Regulamento 
(CE) n.º 322/97, os dados confidenciais 
devem ser utilizados pelas autoridades 
nacionais e pela Comissão (Eurostat) 
exclusivamente para efeitos do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

O manuseamento de dados confidenciais tem de ser regulamentado não apenas no que diz 
respeito às publicações; há também que especificar que tais dados não devem ser utilizados 
para quaisquer outros fins distintos do objectivo a que se destinam. Em comparação com a 
posição da Comissão, afigura-se mais claro remeter para os "efeitos do presente 
regulamento", tal como é indicado no artigo 1.º.

Reposição da alteração 18 da primeira leitura.

Alteração 23

Posição comum do Conselho
Artigo 5 – n.º 1

Posição comum do Conselho Alteração

1. A Comissão aprova o formato técnico 
adequado para a transmissão dos dados 
pelo procedimento de regulamentação a 

1. A Comissão aprova o formato técnico 
adequado para a transmissão dos dados e 
define o formato e conteúdo dos relatórios 
de qualidade a serem apresentados pelos 
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que se refere o n.º 2 do artigo 6.º. Estados-Membros (nos termos do disposto 
na secção 7 do Anexo I e na secção 6 do 
Anexo II), de acordo com o procedimento 
de regulamentação a que se refere o n.º 2 
do artigo 6.º

Or. en

Justificação

Reposição da proposta da Comissão tal como aprovada em primeira leitura.

Alteração 24

Posição comum do Conselho
Artigo 5 – n.º 3

Posição comum do Conselho Alteração

3. A Comissão pode alterar a classificação 
harmonizada das substâncias definida no 
Anexo III para efeitos da sua adaptação às 
alterações da lista de substâncias activas 
aprovada nos termos do n.º 3 do artigo 78.º 
do Regulamento (CE) n.º …/...  Essas 
medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, são aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 3 do artigo 
6.º.

3. A Comissão pode adaptar a lista de 
substâncias a abranger e a sua 
classificação em categorias de produtos e 
classes químicas, conforme estabelecido 
no Anexo III. Essas medidas, que têm por 
objecto alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, são aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 3 do artigo 
6.º. A lista de substâncias deve ser 
adaptada regularmente, à luz das 
investigações em curso sobre substâncias 
activas.

Or. en

Justificação

Reposição da alteração 19 da primeira leitura.
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Alteração 25

Posição comum do Conselho
Artigo 7

Posição comum do Conselho Alteração

A Comissão apresenta um relatório sobre a 
execução do presente regulamento ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho de 
cinco em cinco anos. O relatório em 
questão analisa em especial a qualidade 
dos dados transmitidos, como especificado 
no artigo 4.º, a sobrecarga imposta às 
empresas, às explorações agrícolas e às 
administrações nacionais e a utilidade 
destas estatísticas no contexto da Estratégia 
Temática da Utilização Sustentável dos 
Pesticidas, em especial no que se refere aos 
objectivos enunciados no artigo 1.º. Se for 
caso disso, o relatório deve conter 
propostas destinadas a melhorar a 
qualidade dos dados e a reduzir a 
sobrecarga imposta às empresas, às 
explorações agrícolas e às administrações 
nacionais.

A Comissão apresenta um relatório sobre a 
execução do presente regulamento ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho de 
cinco em cinco anos. O relatório em 
questão analisa em especial a qualidade 
dos dados transmitidos, como especificado 
no artigo 4.º, a sobrecarga imposta às 
empresas, às explorações agrícolas e 
hortícolas e às administrações nacionais e 
a utilidade destas estatísticas no contexto 
da Estratégia Temática da Utilização 
Sustentável dos Pesticidas, em especial no 
que se refere aos objectivos enunciados no 
artigo 1.º. Se for caso disso, o relatório 
deve conter propostas destinadas a 
melhorar a qualidade dos dados e a reduzir 
a sobrecarga imposta às empresas, às 
explorações agrícolas e hortícolas e às 
administrações nacionais.

Or. en

Justificação

Reposição parcial da alteração 20 da primeira leitura.

Alteração 26

Posição comum do Conselho
Anexo I – título

Posição comum do Conselho Alteração

Estatísticas sobre a colocação de produtos 
fitofarmacêuticos no mercado

Estatísticas sobre a colocação de pesticidas
no mercado

Or. en
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Justificação

Reposição parcial da alteração da primeira leitura.

A fim de alcançar um compromisso, não foi novamente apresentada a alteração da primeira 
leitura que visava alargar o âmbito de aplicação de molde a incluir a "produção".

Alteração 27

Posição comum do Conselho
Anexo I – secção 2

Posição comum do Conselho Alteração

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

A quantidade de cada substância 
enumerada no Anexo III contida em 
pesticidas colocados no mercado é objecto 
de compilação em cada Estado-Membro.

Or. en

Justificação

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

Reposição parcial da alteração 22 da primeira leitura.

Alteração 28

Posição comum do Conselho
Anexo I – secção 2-A (nova)

Posição comum do Conselho Alteração

SECÇÃO 2-A
Obrigações de comunicação

Os responsáveis pela colocação de 
pesticidas no mercado comunicam 
anualmente à autoridade competente as 
quantidades em que uma dada substância 
activa ou um dado pesticida são colocados 
no mercado.
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Or. en

Justificação

Reposição parcial da alteração 23 da primeira leitura. 

Uma vez adoptado o artigo 67.º (respeitante à manutenção de registos) do regulamento 
relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado, não há razão para que os 
dados que, de qualquer modo, serão recolhidos não sejam comunicados e avaliados.

Alteração 29

Posição comum do Conselho
Anexo I – secção 5 – ponto 2

Posição comum do Conselho Alteração

2. Os Estados-Membros fornecem os dados 
para cada ano civil subsequente ao 
primeiro período de referência.

2. Os Estados-Membros fornecem os dados 
para cada ano civil subsequente ao 
primeiro período de referência e procedem 
à respectiva publicação na Internet – de 
forma agregada, se for caso disso –, tendo 
em devida conta a natureza confidencial 
das informações comerciais sensíveis e as 
obrigações em matéria de vida privada.

Or. en

Justificação

Há que estipular as condições em que os Estados-Membros devem publicar os dados a fim de 
garantir a transparência.

Reposição da alteração 25 da primeira leitura.

Alteração 30

Posição comum do Conselho
Anexo I – secção 6 – parágrafo 2-A (novo)

Posição comum do Conselho Alteração

O relatório respeitante ao segundo ano de 
referência comporta uma estimativa 
grosseira das proporções da quantidade 
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total das substâncias pertencentes a cada 
grupo principal enumerado no Anexo III 
presentes em pesticidas colocados no 
mercado tanto para utilização agrícola 
como não agrícola. Estas estimativas são 
renovadas de cinco em cinco anos.

Or. en

Justificação

Reposição do texto da proposta inicial da Comissão e reposição parcial da alteração em 
primeira leitura.

Alteração 31

Posição comum do Conselho
Anexo II – secção 1 – ponto 1

Posição comum do Conselho Alteração

1. As estatísticas devem abranger as 
substâncias enumeradas no Anexo III 
contidas nos produtos fitofarmacêuticos 
utilizados na agricultura para cada cultura 
seleccionada em cada Estado-Membro.

1. As estatísticas devem abranger as 
substâncias enumeradas no Anexo III 
contidas nos pesticidas para cada cultura 
seleccionada em cada Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Reposição parcial da alteração da primeira leitura.

Alteração 32

Posição comum do Conselho
Anexo II – secção 1 – ponto 2 – parágrafo 1

Posição comum do Conselho Alteração

2. Cada Estado-Membro estabelece a 
selecção de culturas que devem ser 
abrangidas durante o período de cinco anos 
definido na Secção 5. A selecção deve ser 
concebida de modo a ser representativa das 

2. Cada Estado-Membro estabelece a 
selecção de culturas que devem ser 
abrangidas durante o período de cinco anos 
definido na Secção 5. As estatísticas 
abrangem pelo menos 75 % da 
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culturas cultivadas no Estado-Membro e 
das substâncias utilizadas.

quantidade total das substâncias 
colocadas no mercado anualmente para 
utilização agrícola de acordo com a 
estimativa do relatório de qualidade 
produzido no segundo ano de referência e 
referido na secção 7 do Anexo I, devendo 
a selecção ser concebida de modo a ser 
representativa das culturas cultivadas no 
Estado-Membro e das substâncias 
utilizadas.

Or. en

Justificação

Reposição parcial da proposta da Comissão tal como aprovada em primeira leitura.

Alteração 33

Posição comum do Conselho
Anexo II – secção 2 – alínea a)

Posição comum do Conselho Alteração

a) A quantidade de cada substância 
enumerada no Anexo III contida nos 
produtos fitofarmacêuticos utilizados 
nessa cultura; e

a) A quantidade de cada substância 
enumerada no Anexo III contida nos 
pesticidas utilizados nessa cultura; e

Or. en

Justificação

Utilização do termo "pesticidas" em todo o Regulamento.

Alteração 34

Posição comum do Conselho
Anexo II – secção 4 – ponto 1

Posição comum do Conselho Alteração

1. O período de referência, em princípio, 
tem uma duração máxima de 12 meses e 
abrange todos os tratamentos 

1. O período de referência, em princípio, 
tem uma duração máxima de 12 meses e 
abrange todos os tratamentos 



PE418.367v01-00 26/27 PR\764334PT.doc

PT

fitofarmacêuticos associados à cultura. fitofarmacêuticos associados directa ou 
indirectamente à cultura.

Or. en

Justificação

Reposição da alteração da primeira leitura.

Alteração 35

Posição comum do Conselho
Anexo II – secção 5 – ponto 1

Posição comum do Conselho Alteração

1. Para cada período quinquenal, os 
Estados-Membros compilam estatísticas 
sobre a utilização de produtos 
fitofarmacêuticos relativamente a cada 
uma das culturas seleccionadas dentro de 
um período de referência, tal como 
definido na Secção 4.

1. Para cada período quinquenal, os 
Estados-Membros compilam estatísticas 
sobre a utilização de pesticidas
relativamente a cada uma das culturas 
seleccionadas dentro de um período de 
referência definido conforme indicado na 
secção 4.

Or. en

Justificação

Utilização do termo "pesticidas" em todo o Regulamento.

Alteração 36

Posição comum do Conselho
Anexo II – secção 5 – ponto 5

Posição comum do Conselho Alteração

5. Os dados são transmitidos à Comissão 
(Eurostat) no prazo de 12 meses a contar 
do final de cada período quinquenal.

5. Os dados são transmitidos à Comissão 
(Eurostat) e publicados na Internet – de 
forma agregada, se for caso disso –, no 
prazo de doze meses a contar do final de 
cada período quinquenal, tendo em devida 
conta a natureza confidencial das 
informações comerciais sensíveis e as 
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obrigações em matéria de vida privada.

Or. en

Justificação

Há que estipular as condições em que os Estados-Membros devem publicar os dados a fim de 
garantir a transparência.

Reposição da alteração 28 da primeira leitura.


