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Mudança de LMRs na União Europeia

Revisão de 
Pesticidas 
1107/2009

Revisão de 
LMRs Art. 12 

396/2005

• Lista da União de LMRs

• LMR default de 0.01 ppm

• Sistema de tolerância de 

importação

• Considera LMRs do Codex

• Programas de monitoramento

• “Padrões privados” 



I. Art. 12 MRL Review:
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• Início da coleta de dados
• oportunidade de participação

• Revisão pelo Estado membro

• EFSA prepara “Reasoned Opinion”

• Apresentação/voto ao PAFF

• Motificação SPS/OMC
• oportunidade de comentário – 60 dias

• Baixo impacto – muito tarde no processo

• Regulamento de execução (CE)

• Período de transição
• Normalmente 6 meses para LMRs mais 

restritivos, pode ser menos (ex. clorpirifós)

Overview of  the MRL review progress under 

Article 12 of  Regulation (EC) No 396/2005

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/pesticides-MRL-review-progress-report.pdf
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II. Reavaliação de Pesticidas na UE (CE) 1107/2009:

Monitor de Renovação de Pesticidas da UE

A EFSA não é obrigada a emitir um parecer sobre as 

eliminação de LMR nos casos em que as substâncias 

não sejam reaprovadas. (Artigo 17. ° (CE) 396/2005)

https://croplife.org/crop-protection/regulatory/product-management/chemical-safety/european-union-pesticide-renewal-monitor/
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III. Alguns Desafios na União Europeia:

A. Diferentes metodologias (risco vs perigo)

B. Estudos adicionais (ex. metabólitos) /data gaps?

C. Período de transição / 6 meses? Produtos longa vida?

D. Produzido vs importado pela UE / tratamento nacional?
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A. Metodologia com base em perigo

Identificação de Perigo

Se a substância se enquadra 
em determinados critérios, 
a avaliação de risco não é 

realizada (Cut-Off)

Quando as substâncias não 
são aprovadas, os LMR 
podem ser eliminados

ExposiçãoPerigo

Análise de Risco
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Criterio de saúde:

• Mutagênico /genotoxicidade (Art. 3.6.2)

• Cancerígeno (Art. 3.6.3)

• Tóxico para reprodução (Art. 3.6.4)

• Desregulador endócrino (Art. 3.6.5)

Meio ambiente:

• Poluente orgânico persistente (POP) (Art. 3.7.1)

• Persistentes, bioacumuláveis e tóxicas (PBT) (Art. 3.7.2)

• Muito persistentes e muito bioacumuláveis (mPmB) (3.7.3)

• Ecotoxicologia (i.e. risco para abelhas)
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A. Metodologia com base em perigo

Identificação de Perigo

Se a substância se enquadra 
em determinados critérios, 
a avaliação de risco não é 

realizada (Cut-Off)

Quando as substâncias não 
são aprovadas, os LMR 
podem ser eliminados

Alguns LMRs já eliminados devido à não reaprovação

da molécula:

• Iprodione

• Linuron

• Diflubenzuron

• Buprofezin

• Picoxystrobin

• Amitrol

• Isoproturon

• Fipronil

• Clorpirifós (proposta)
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