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Alteração 331
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 32 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A autorização comunitária não pode ser 
concedida a produtos biocidas que 
contenham substâncias activas 
abrangidas pelo âmbito de aplicação dos 
artigos 5.º ou 9.º.

Or.en

Alteração 332
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A autorização comunitária pode ser 
concedida às seguintes categorias de
produtos biocidas:

1. A autorização comunitária pode ser 
concedida a todos os produtos biocidas 
cujo tipo e condições de utilização sejam 
essencialmente semelhantes.

a) Produtos biocidas que contêm uma ou 
mais novas substâncias activas;
b) Produtos biocidas de baixo risco.

Uma autorização comunitária requer a 
adopção de medidas visando uma 
utilização sustentável sempre que tal se 
revele apropriado para assegurar o 
mesmo nível de saúde humana e de 
protecção do ambiente em toda a UE. 
Estas medidas poderão variar em função 
do tipo de produto.

Or.en

Justificação

A maior parte dos Estados-Membros não depõe actualmente de um sistema de autorização de 
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biocidas. É, por conseguinte, razoável considerar que é mais apropriado transferir o 
procedimento de autorização directamente a nível da União Europeia para garantir que 
todos os cidadãos da União sejam iguais em matéria de protecção da saúde humana e 
ambiente. Além disso, a maior parte das substâncias activas existentes terão sido avaliadas.
Por fim, convém encorajar a indústria dos biocidas a inovar, o que requer um procedimento 
simplificado dotado de prazos mais curtos de molde a melhorar a regulamentação.

Alteração 333
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Produtos biocidas que contêm uma ou 
mais novas substâncias activas;

Suprimido

Or.en

Alteração 334
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Produtos biocidas que contêm uma ou 
mais novas substâncias activas;

Suprimido

Or. nl

Justificação

O facto de a Comunidade aceitar categorias de produtos que sejam autorizadas a nível 
comunitário implica que as mesmas sejam sujeitas às mesmas restrições e condições em toda 
a Comunidade. Isso significa que não devem ser possíveis excepções para determinadas 
regiões ou Estados-Membros, havendo uma única possibilidade, a de colocar, ou não, o 
produto no mercado. Por conseguinte, não são possíveis excepções por razões ligadas ao 
ambiente, às pessoas ou aos animais. 
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Alteração 335
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Produtos biocidas que contêm uma ou 
mais novas substâncias activas;

Suprimido

Or.en

Alteração 336
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Produtos biocidas que contêm uma ou 
mais novas substâncias activas;

a) Produtos biocidas que contêm uma ou 
mais novas substâncias activas, desde que 
um tal produto se afigure necessário em 
todos os Estados-Membros e não exista 
nenhum produto alternativo não químico;

Or.en

Justificação

Só deveria ser concedida uma autorização comunitária a produtos biocidas que contenham 
novas substâncias activas, desde que um tal produto se afigure necessário em todos os 
Estados-Membros e não exista nenhum produto alternativo não químico. Se uma autorização 
comunitária fosse possível para todas as substâncias activas novas, o impulso dado a 
produtos de baixo risco seria desvirtuado. 

Alteração 337
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – alínea b) 
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Texto da Comissão Alteração

b) Produtos biocidas de baixo risco. Suprimido

Or.en

Alteração 338
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – alínea b-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

b-A) Produtos biocidas destinados a ser 
utilizados por consumidores para fins 
privados ou por utilizadores profissionais, 
em conformidade com condições e 
instruções de utilização análogas no seio 
da União Europeia e que satisfaçam os 
critérios enunciados no artigo 33.º-A 
(novo).

Or.en

Justificação

One of the key objectives of the Union authorisation system is to ensure consistent product 
safety assessments, equal standards of consumer protection, and harmonised implementation 
of the requirements within all Member States. Biocidal products, which are used in a similar 
way across the European Union, should benefit from the Union authorisation scheme. These 
products are used in domestic or in professional settings as a pragmatic and cost effective 
means to promote and protect public health, thereby reducing the burden of infectious 
diseases within the EU. These products have simple and clear use instructions. 

Alteração 339
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Na sequência do relatório da Comissão 
relativo à aplicação do regulamento 
referido no n.º 4 do artigo 54.º e em 

Suprimido



AM\810555PT.doc 7/92 PE439.891v01-00

PT

função da experiência adquirida com as 
autorizações comunitárias, a Comissão 
pode aditar outras categorias de produtos 
biocidas ao n.º 1 do presente artigo.
Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, completando-o, 
devem ser aprovadas de acordo com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no n.º 4 do artigo 72.º.

Or.en

Alteração 340
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Na sequência do relatório da Comissão 
relativo à aplicação do regulamento 
referido no n.º 4 do artigo 54.° e em 
função da experiência adquirida com as 
autorizações comunitárias, a Comissão 
pode aditar outras categorias de produtos 
biocidas ao n.º 1 do presente artigo.

Suprimido

Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, completando-o, são 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 4 do artigo 72.º.

Or.en

Justificação

A maior parte dos Estados-Membros não dispõe actualmente de um sistema de autorização 
de biocidas. É, por conseguinte, razoável considerar que é mais apropriado transferir o 
procedimento de autorização directamente a nível da União Europeia para garantir que 
todos os cidadãos da União sejam iguais em matéria de protecção da saúde humana e 
ambiente. Além disso, a maior parte das substâncias activas existentes terão sido avaliadas. 
Por fim, convém encorajar a indústria dos biocidas a inovar, o que requer um procedimento 
simplificado dotado de prazos mais curtos de molde a melhorar a regulamentação. 
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Alteração 341
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Na sequência do relatório da Comissão 
relativo à aplicação do regulamento 
referido no n.º 4 do artigo 54.º e em 
função da experiência adquirida com as 
autorizações comunitárias, a Comissão 
pode aditar outras categorias de produtos 
biocidas ao n.º 1 do presente artigo.

Suprimido

Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, completando-o, são 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 4 do artigo 72.º.

Or.en

Justificação

A presente alteração é apresentada no intuito de harmonizar o regime de comitologia com o 
novo sistema de actos delegados, em conformidade com o preceituado no artigo 290.º do 
TFUE.  

Alteração 342
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Na sequência do relatório da Comissão 
relativo à aplicação do regulamento 
referido no n.º 4 do artigo 54.º e em 
função da experiência adquirida com as 
autorizações comunitárias, a Comissão 
pode aditar outras categorias de produtos 

Suprimido
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biocidas ao n.º 1 do presente artigo.
Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, completando-o, 
devem ser aprovadas de acordo com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no n.º 4 do artigo 72.º.

Or.nl

Justificação

O facto de a Comunidade aceitar categorias de produtos que sejam autorizadas a nível 
comunitário implica que as mesmas sejam sujeitas às mesmas restrições e condições em toda 
a Comunidade. Isso significa que não devem ser possíveis excepções para determinadas 
regiões ou Estados-Membros, havendo uma única possibilidade, a de colocar, ou não, o 
produto no mercado. Por conseguinte, não são possíveis excepções por razões ligadas ao 
ambiente, às pessoas ou aos animais. 

Alteração 343
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Na sequência do relatório da Comissão 
relativo à aplicação do regulamento 
referido no n.º 4 do artigo 54.º e em função 
da experiência adquirida com as 
autorizações comunitárias, a Comissão 
pode aditar outras categorias de produtos 
biocidas ao n.º 1 do presente artigo.

2. Na sequência do relatório da Comissão 
relativo à aplicação do regulamento 
referido no n.º 4 do artigo 54.º e em função 
da experiência adquirida com as 
autorizações comunitárias, a Comissão 
pode propor ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho que aditem outras categorias de 
produtos biocidas ao n.º 1 do presente 
artigo. O Parlamento Europeu e o 
Conselho deliberam nos termos do artigo 
294.º do Tratado.

Or. fr

Justification

A extensão do procedimento comunitário a outras categorias de produtos constitui uma 
modificação substancial do presente regulamento. Deve basear-se no processo legislativo 
ordinário, respeitando as competências do Parlamento Europeu e do Conselho. 
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Alteração 344
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, completando-o, 
devem ser aprovadas de acordo com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no n.º 4 do artigo 72.º.

Suprimido

Or.fr

Justificação

A extensão do procedimento comunitário a outras categorias de produtos constitui uma 
modificação substancial do presente regulamento. Deve basear-se no processo legislativo 
ordinário, respeitando as competências do Parlamento Europeu e do Conselho. 

Alteração 345
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 33-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o disposto na 
alínea b)-A (nova) do n.º 1 do artigo 33.º, 
um produto é considerado como produto 
biocida sujeito a condições de utilização 
similares se forem satisfeitas todas as 
condições que seguidamente se enunciam. 
O produto biocida:
(i) está sujeito a condições de utilização 
semelhantes no território da União 
Europeia, em conformidade com 
instruções de utilização;
(ii) já é comercializado no mercado em 
pelo menos (x) Estados-Membros ou 
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deverá ser lançado no mercado de, pelo 
menos (x) Estados-Membros num prazo 
de dois anos após concessão da 
autorização;
(iii) não requer o recurso a equipamentos 
de protecção individual nas condições de 
utilização nos termos do Anexo VI e, 
quando o mesmo é utilizado em condições 
normais e razoavelmente previsíveis de 
utilização, cumpre os requisitos 
enunciados no n.º 1 do artigo 16.º. 
A fim de definir ou adaptar o número de 
Estados-Membros mencionados no ponto 
(ii), a Comissão pode adoptar um acto 
delegado em conformidade com o disposto 
no artigo 72.º-A.

Or.en

Justificação

The criteria are based on the targeted and consistent application and use, of these type of 
products across the EU (number of Member States to be specified), as well as their positive 
contribution to human and animal safety protection. Annex VI lays down the principles for the 
evaluation of dossiers for biocidal products to ensure a harmonised high level of protection 
for humans and the environment. This involves detailed risk assessment of products during 
their use. Should a risk be identified, personal protective equipment would need to be 
specified. Absence of PPE is therefore an indication of limited risk. 

Alteração 346
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. No prazo de nove meses após a recepção 
das conclusões da avaliação, a Agência 
deve preparar e apresentar à Comissão um 
parecer sobre a autorização do produto 
biocida.

3. No prazo de três meses após a recepção 
das conclusões da avaliação, a Agência 
deve preparar e apresentar à Comissão um 
parecer sobre a autorização do produto 
biocida.

Or. it
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Justificação

Considera-se que o período de nove meses de que a Agência dispõe para preparar e 
transmitir o seu parecer sobre a autorização de um produto biocida é demasiado longo, tanto 
mais que, para formular o seu parecer, a Agência se baseia numa avaliação já efectuada pela 
autoridade competente de avaliação. 

Alteração 347
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, a pedido de um Estado-
Membro, decidir que a autorização 
comunitária não é aplicável no território 
desse Estado-Membro no que diz respeito 
a um produto biocida dos tipos de produto 
15, 17 ou 23 do anexo V, desde que esse 
pedido possa justificar-se por motivos de 
protecção da saúde do homem, dos animais 
ou das plantas, de protecção do património 
nacional de valor artístico, histórico ou 
arqueológico ou de protecção da 
propriedade industrial e comercial.

O Estado-Membro notifica a Comissão se 
restringir ou proibir a autorização 
comunitária no que diz respeito a um 
produto biocida dos tipos de produto 15, 17 
ou 23 do anexo V no território desse 
Estado-Membro. Tal medida deve 
justificar-se por motivos de protecção

a) da saúde do homem, nomeadamente de 
grupos vulneráveis ou
b) do ambiente, nomeadamente de 
ecossistemas vulneráveis ou
c) dos animais ou
d) das plantas ou
e) do património nacional de valor 
artístico, histórico ou arqueológico ou

f) da propriedade industrial e comercial.

Or. en
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Alteração 348
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, a pedido de um Estado-
Membro, decidir que determinadas 
condições da autorização comunitária 
devem ser ajustadas às diferentes 
circunstâncias locais nesse Estado-Membro 
em conformidade com o estabelecido no 
artigo 29.º.

Os Estados-Membros informam a
Comissão caso se decida que a autorização 
comunitária deve ser ajustada às diferentes 
circunstâncias locais nesse Estado-Membro 
em conformidade com o estabelecido no 
artigo 29.º.

Or. en

Alteração 349
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 4 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se um Estado-Membro considerar que 
uma preocupação ligada à saúde humana 
ou animal ou ao ambiente não pode ser 
eliminada através das medidas de redução 
de risco referidas no terceiro parágrafo, 
esse Estado-Membro pode recusar-se a 
autorizar um produto biocida no seu 
território, se, devido a circunstâncias 
específicas relativas ao ambiente ou à 
utilização, tiver razões fundamentadas 
para recear que os produtos biocidas em 
questão continuem a representar um risco 
inaceitável para a saúde humana ou 
animal ou para o ambiente.

Or. nl

Justificação

Relativamente aos pedidos apresentados através do procedimento de autorização 
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comunitária, um Estado-Membro deve poder recusar a autorização se tiver razões 
fundamentadas para recear que a aplicação de um produto biocida represente riscos para as 
pessoas e o ambiente no Estado-membro em causa, devido a circunstâncias nacionais 
específicas, tais como o clima ou a hidromorfologia. Esta disposição é semelhante à prevista 
no regulamento relativo à autorização de colocação no mercado de produtos 
fitofarmacêuticos. 

Alteração 350
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Por força do direito comunitário, 
podem ser estabelecidas condições 
adequadas relativas ao cumprimento dos 
requisitos previstos no artigo 15.º, bem 
como outras medidas de redução dos 
riscos decorrentes de condições de 
utilização específicas.

Or. nl

Justificação

Medidas adicionais destinadas a reduzir os riscos para as pessoas e o ambiente decorrentes 
da utilização de produtos biocidas, com base em circunstâncias específicas num Estado-
Membro. 

Alteração 351
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Se a decisão referida no n.º 4 recusar a 
concessão da autorização comunitária a 
um produto biocida pelo facto de este não 
satisfazer os critérios aplicáveis a 

Suprimido
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produtos biocidas de baixo risco ao abrigo 
do artigo 17.°, o requerente pode solicitar, 
se relevante, a autorização comunitária 
ao abrigo do n.º 1, alínea a), do artigo 
33.° ou uma autorização nacional em 
conformidade com o capítulo V.

Or.en

Justificação

O presente número tornar-se-á supérfluo, caso seja aprovada a alteração ao artigo 33.º. 

Alteração 352
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 35 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Se a decisão referida no n.º 4 recusar a 
concessão da autorização comunitária a um 
produto biocida pelo facto de este não 
satisfazer os critérios aplicáveis a produtos 
biocidas de baixo risco ao abrigo do artigo 
17.°, o requerente pode solicitar, se 
relevante, a autorização comunitária ao 
abrigo do n.º 1, alínea a), do artigo 33.° 
ou uma autorização nacional em 
conformidade com o capítulo V.

(5) Se a decisão referida no n.º 4 recusar a 
concessão da autorização comunitária a um 
produto biocida pelo facto de este não 
satisfazer os critérios aplicáveis a produtos 
biocidas de baixo risco ao abrigo do artigo 
17.°, o requerente pode solicitar, se 
relevante, uma autorização nacional em 
conformidade com o capítulo V.

Or. en

Alteração 353
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O titular de uma autorização, ou o seu 
representante, deve apresentar à Agência o 
pedido de renovação de uma autorização 

1. O titular de uma autorização, ou o seu 
representante, deve apresentar à Agência o 
pedido de renovação de uma autorização 
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comunitária com uma antecedência mínima 
de 18 meses relativamente ao termo do 
prazo de validade da autorização.

comunitária com uma antecedência mínima 
de 12 meses relativamente ao termo do 
prazo de validade da autorização.

Or.en

Justificação

A menos que surjam novos dados a avaliar, não são necessários dezoito meses para renovar 
a autorização de um produto. Um período de doze meses afigura-se mais apropriado. 

Alteração 354
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. O titular de uma autorização, ou o seu 
representante, deve apresentar à Agência o 
pedido de renovação de uma autorização 
comunitária com uma antecedência mínima 
de 18 meses relativamente ao termo do 
prazo de validade da autorização.

1. O titular de uma autorização, ou o seu 
representante, deve apresentar à Agência o 
pedido de renovação de uma autorização 
comunitária com uma antecedência mínima 
de 12 meses relativamente ao termo do 
prazo de validade da autorização.

Or. it

Justificação

Doze meses são um período de tempo mais apropriado para renovar uma autorização. 

Alteração 355
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Novos conhecimentos ou informações 
relativos aos efeitos da substância activa ou 
do produto biocida no homem ou no 
ambiente;

a) Novos conhecimentos ou informações 
relativos aos efeitos da substância activa ou 
do produto biocida no homem ou no 
ambiente, especialmente os que afectam 
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os grupos vulneráveis;

Or.en

Alteração 356
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os requisitos previstos no artigo 16.º 
não foram cumpridos;

(a) Os requisitos previstos no artigo 16.º 
não foram cumpridos ou conformes às 
normas comunitárias em matéria de 
protecção da saúde e do ambiente, 
nomeadamente as estabelecidas nos 
termos da Directiva 2008/56/CE, da 
Directiva 2006/118/CE, da Directiva 
2000/60/CE, da Directiva 98/83/CE e da 
Directiva 96/61/CE;

Or. en

Alteração 357
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Há indicações de que o cumprimento 
dos objectivos fixados no artigo 4.º, n.º 1, 
alínea a), ponto iv e no artigo 7.º, n.ºs 2 e 
3 da Directiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de 
acção comunitária no domínio da política 
da água, não é garantido.

Or. nl
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Justificação

Análoga à da alteração 39 do relator. Para além da revisão da inclusão de uma substância 
activa no anexo I, uma indicação (a partir de medições práticas) de não garantia do 
cumprimento dos objectivos da Directiva-Quadro relativa à Água também deve ser motivo 
para retirar ou alterar a autorização de um produto biocida. 

Alteração 358
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Uma alteração de uma autorização 
existente deveria ser abrangida por uma 
das seguintes categorias de alterações:
a) "alteração administrativa"
b) "alteração menor"
c) " alteração maior"
tal como definidas no artigo 3.º, alínea u-
A), u-B) e u-C) (novas).

Or.en

Justificação

O texto legislativo deveria delinear claramente os princípios fundamentais a aplicar a 
alterações a autorizações, embora os detalhes dos procedimentos possam ser especificados 
nas medidas de execução. Em particular, importa especificar os tipos de alterações que 
podem ser efectuados a autorizações de produtos já existentes. 

Alteração 359
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Uma alteração de uma autorização 
existente deveria ser abrangida por uma 
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das seguintes categorias de alterações:
a) "alteração administrativa"
b) "alteração menor"
c) " alteração maior"
tal como definido no artigo 3.º, alíneas a), 
b) e c) (novas).

Or.en

Justificação

O texto legislativo deveria delinear claramente os princípios fundamentais a aplicar a 
alterações a autorizações, embora os detalhes dos procedimentos possam ser especificados 
nas medidas de execução. Em particular, importa especificar os tipos de alterações que 
podem ser efectuados a autorizações de produtos já existentes. 

Alteração 360
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 42 – título 

Texto da Comissão Alteração

Medidas de execução Procedimentos detalhados sobre retirada 
e alteração 

Or.en

Justificação

A presente alteração é apresentada no intuito de harmonizar o regime de comitologia com o 
novo sistema de actos delegados, em conformidade com o preceituado no artigo 290.º do 
TFUE.  

Alteração 361
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve adoptar medidas de 
execução que especifiquem os critérios e 
procedimentos relacionados com a retirada 
de uma autorização ou a alteração dos 
termos e condições de uma autorização ao 
abrigo dos artigos 39.° a 41.°, incluindo um 
mecanismo de resolução de litígios.

A fim de assegurar o bom funcionamento 
dos procedimentos de retirada e de 
alteração, a Comissão deve adoptar 
medidas mais detalhadas que 
especifiquem os critérios e procedimentos 
relacionados com a retirada de uma 
autorização ou a alteração dos termos e 
condições de uma autorização ao abrigo 
dos artigos 39.° a 41.°, incluindo um 
mecanismo de resolução de litígios através 
de actos delegados, em conformidade com 
o artigo 71.º-A e nas condições previstas 
nos artigos 71.º-B e 71.º-C.

Or.en

Justificação

A presente alteração é apresentada no intuito de harmonizar o regime de comitologia com o 
novo sistema de actos delegados, em conformidade com o preceituado no artigo 290.º do 
TFUE.  

Alteração 362
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os critérios e os procedimentos referidos 
no n.º 1 do presente artigo devem basear-
se, mas não cingir-se aos seguintes 
princípios:
a) deve ser aplicado um processo 
simplificado de notificação para as 
alterações administrativas de uma 
autorização;
b) deve ser fixado um prazo reduzido para 
avaliação de alterações menores a uma 
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autorização;
c) no caso de alterações maiores, o 
período de avaliação deve ser 
proporcional ao alcance da alteração 
proposta.

Or.en

Justificação

O texto legislativo deveria delinear claramente os princípios fundamentais a aplicar a 
alterações a autorizações, embora os detalhes dos procedimentos possam ser especificados 
nas medidas de execução. Em particular, importa especificar que deveriam ser aplicados 
diferentes tipos de procedimentos de alteração, em função do grau e da importância das 
alterações previstas (administrativas, menores ou maiores) ao produto biocida (em relação à
autorização original).

Alteração 363
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os critérios e os procedimentos 
referidos no n.º 1 do presente artigo 
devem basear-se, mas não cingir-se aos 
seguintes princípios:
a) deve ser aplicado um processo 
simplificado de notificação para as 
alterações administrativas de uma 
autorização;
b) deve ser fixado um prazo reduzido para 
avaliação de alterações menores a uma 
autorização;
c) no caso de alterações maiores, o 
período de avaliação deve ser 
proporcional ao alcance da alteração 
proposta.

Or.en

Justificação

O texto legislativo deveria delinear claramente os princípios fundamentais a aplicar a 
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alterações a autorizações.  Em particular, importa especificar que deveriam ser aplicados 
diferentes tipos de procedimentos de alteração, em função do grau e da importância das 
alterações previstas (administrativas, menores ou maiores) ao produto biocida (em relação à 
autorização original). O processo de avaliação simplificado permitiria aditar alterações 
menores evitando que a autoridade competente tenha de recorrer a um processo 
administrativo logo e complexo. 

Alteração 364
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 42 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, completando-o, são 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 4 do artigo 72.º.

Suprimido

Or.en

Justificação

A presente alteração é apresentada no intuito de harmonizar o regime de comitologia com o 
novo sistema de actos delegados, em conformidade com o preceituado no artigo 290.º do 
TFUE.  

Alteração 365
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente de um Estado-
Membro (a seguir designado «Estado-
Membro de introdução») pode conceder 
uma licença de comércio paralelo para um 
produto biocida que está autorizado noutro 
Estado-Membro (a seguir designado 
«Estado-Membro de origem») para fins da 

1. A autoridade competente de um Estado-
Membro (a seguir designado «Estado-
Membro de introdução») pode conceder 
uma licença de comércio paralelo para um 
produto biocida que está autorizado noutro 
Estado-Membro (a seguir designado 
«Estado-Membro de origem») para fins da 
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sua colocação no mercado e utilização no 
Estado-Membro de introdução, se 
determinar que o produto biocida é 
substancialmente idêntico em composição 
a um produto biocida já autorizado nesse 
Estado-Membro (a seguir designado «o 
produto de referência»).

sua colocação no mercado e utilização no 
Estado-Membro de introdução, se 
determinar que o produto biocida é 
idêntico em composição a um produto 
biocida já autorizado nesse Estado-
Membro (a seguir designado «o produto de 
referência»).

Or.en

Justificação

Para estabelecer um equilíbrio apropriado entre o comércio livre de bens e um mercado 
seguro, o presente artigo, consagrado ao comércio paralelo, dever-se-á cingir aos produtos 
idênticos que tenham por base as mesmas especificações e conteúdo, no que respeita às 
substâncias activas e aos coformulantes. 

Alteração 366
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 – parágrafo 3 

Texto da Comissão Alteração

 O pedido deve ser acompanhado de todas 
as informações necessárias para 
demonstrar que o produto biocida é 
substancialmente idêntico ao produto de 
referência conforme definido no n.° 3.

 O pedido deve ser acompanhado de todas 
as informações necessárias para 
demonstrar que o produto biocida é 
idêntico ao produto de referência conforme 
definido no n.° 3.

Or.en

Justificação

Para estabelecer um equilíbrio apropriado entre o comércio livre de bens e um mercado 
seguro, o presente artigo, consagrado ao comércio paralelo, dever-se-á cingir aos produtos 
idênticos que tenham por base as mesmas especificações e conteúdo, no que respeita às 
substâncias activas e aos coformulantes. 

Alteração 367
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração

2. A licença de comércio paralelo deve ser 
concedida no prazo de dois meses após a 
apresentação do pedido. A autoridade 
competente do Estado-Membro de 
introdução pode solicitar à autoridade 
competente do Estado-Membro de origem 
informações adicionais necessárias para 
determinar se o produto é 
substancialmente idêntico ao produto de 
referência. A autoridade competente do 
Estado-Membro de origem deve facultar as 
informações solicitadas no prazo de um 
mês após a recepção do pedido.

2. A licença de comércio paralelo deve ser 
concedida no prazo de dois meses após a 
apresentação do pedido. A autoridade 
competente do Estado-Membro de 
introdução pode solicitar à autoridade 
competente do Estado-Membro de origem 
informações adicionais necessárias para 
determinar se o produto é idêntico ao 
produto de referência. A autoridade 
competente do Estado-Membro de origem 
deve facultar as informações solicitadas no 
prazo de um mês após a recepção do 
pedido.

Or.en

Justificação

Para estabelecer um equilíbrio apropriado entre o comércio livre de bens e um mercado 
seguro, o presente artigo, consagrado ao comércio paralelo, dever-se-á cingir aos produtos 
idênticos que tenham por base as mesmas especificações e conteúdo, no que respeita às 
substâncias activas e aos coformulantes. 

Alteração 368
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 3 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

3. O produto biocida deve ser considerado 
substancialmente idêntico ao produto de 
referência se for satisfeita uma das
seguintes condições:

3. O produto biocida deve ser considerado 
idêntico ao produto de referência se forem 
integralmente satisfeitas as seguintes 
condições:

Or.en

Justificação

Para estabelecer um equilíbrio apropriado entre o comércio livre de bens e um mercado 
seguro, o presente artigo, consagrado ao comércio paralelo, dever-se-á cingir aos produtos 
idênticos que tenham por base as mesmas especificações e conteúdo, no que respeita às 
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substâncias activas e aos coformulantes. 

Alteração 369
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 3 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

3. O produto biocida deve ser considerado 
substancialmente idêntico ao produto de 
referência se for satisfeita uma das
seguintes condições:

3. O produto biocida deve ser considerado 
substancialmente idêntico ao produto de 
referência se forem integralmente 
satisfeitas as seguintes condições:

Or.en

Justificação

Estas condições devem ser cumulativas. 

Alteração 370
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 3 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) A fonte das substâncias activas nele 
contidas é a mesma em termos de 
fabricante e de localização da instalação 
de produção;

a) Foi fabricado pela mesma empresa ou 
por uma empresa associada, ou sob 
licença, de acordo com o mesmo processo 
de fabrico;

Or.en

Justificação

Para estabelecer um equilíbrio apropriado entre o comércio livre de bens e um mercado 
seguro, o presente artigo, consagrado ao comércio paralelo, dever-se-á cingir aos produtos 
idênticos que tenham por base as mesmas especificações e conteúdo, no que respeita às 
substâncias activas e aos coformulantes. 
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Alteração 371
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 3 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) É idêntico ou semelhante no que diz 
respeito às substâncias não activas 
presentes e ao tipo de formulação;

b) É idêntico no que diz respeito às
especificações e ao conteúdo das
substâncias activas e ao tipo de 
formulação;

Or.en

Justificação

Para estabelecer um equilíbrio apropriado entre o comércio livre de bens e um mercado 
seguro, o presente artigo, consagrado ao comércio paralelo, dever-se-á cingir aos produtos 
idênticos que tenham por base as mesmas especificações e conteúdo, no que respeita às 
substâncias activas e aos coformulantes. 

Alteração 372
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 3 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) É idêntico ou semelhante no que diz 
respeito às substâncias não activas 
presentes e ao tipo de formulação;

b) É idêntico ou semelhante no que diz 
respeito às substâncias activas e não 
activas presentes e ao tipo de formulação;

Or.en

Justificação

Não é suficiente que as substâncias não activas de um produto sejam idênticas ou 
semelhantes. Tal deve também ser o caso das substâncias activas. 
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Alteração 373
Tiziano Motti

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) É idêntico ou equivalente em termos de 
impacto adverso potencial na segurança do 
produto no que diz respeito à saúde 
humana ou animal ou ao ambiente.

c) É idêntico ou equivalente em termos de 
impacto adverso potencial, tanto de 
imediato como a prazo, na segurança do 
produto no que diz respeito à saúde 
humana, em particular das crianças, ou 
animal ou ao ambiente.

Or. it

Justificação

A especificação introduzida é oportuna para salientar o facto de as crianças terem menor 
tolerância aos produtos nocivos do que os adultos, nos quais a proposta de regulamento 
baseia os critérios de tolerância.  De facto, é frequente que as crianças, sem terem 
consciência disso, se encontrem em locais pulverizados com biocidas e pesticidas, com 
consequências directa ou indirectamente imputáveis às substâncias nocivas, que se 
manifestam de imediato ou a longo prazo.  

Alteração 374
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 3 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) É idêntico ou equivalente em termos de 
impacto adverso potencial na segurança do
produto no que diz respeito à saúde 
humana ou animal ou ao ambiente.

c) É idêntico ou equivalente em termos de 
coformulantes presentes, bem como de 
formato, material e dimensão da 
embalagem, impacto adverso potencial na 
segurança do produto no que diz respeito à 
saúde humana ou animal ou ao ambiente.

Or.en

Justificação

Para estabelecer um equilíbrio apropriado entre o comércio livre de bens e um mercado 
seguro, o presente artigo, consagrado ao comércio paralelo, dever-se-á cingir aos produtos 
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idênticos que tenham por base as mesmas especificações e conteúdo, no que respeita às 
substâncias activas e aos coformulantes. 

Alteração 375
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Nome e endereço do titular da 
autorização no Estado-Membro de origem;

c) Nome e endereço do titular da 
autorização no Estado-Membro de origem 
e uma carta de acesso do titular da 
autorização nos termos do artigo 50.º;

Or. it

Justificação

O pedido de licença de comércio paralelo deve incluir também informações relativas à carta 
de acesso, tal como referido no artigo 50.º. 

Alteração 376
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Em derrogação aos artigos 15.º e 16.º, 
uma autoridade competente poder 
autorizar, por um período máximo não 
superior a nove meses, a colocação no 
mercado de um produto biocida não 
conforme com as disposições do presente 
regulamento para fins de uma utilização 
limitada e controlada, se essa medida for 
necessária devido a um perigo para a saúde 
pública ou o ambiente que não possa ser 
combatido por outros meios.

(1) Em derrogação aos artigos 15.º e 16.º, 
uma autoridade competente poder 
autorizar, por um período máximo não 
superior a quatro meses, a colocação no 
mercado de um produto biocida não 
conforme com as disposições do presente 
regulamento para fins de uma utilização 
limitada e controlada, se todas as seguintes 
condições forem satisfeitas:

a) se essa medida for necessária devido a 
um perigo para a saúde pública ou o 
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ambiente que não possa ser combatido por 
outros meios e

b) se as substâncias activas em causa 
forem aprovadas tendo em vista a sua 
inclusão no Anexo I ou avaliadas nos 
termos do artigo 4.º do presente 
regulamento e for apresentado um dossier 
completo
c) se as substâncias activas em causa 
forem classificadas como substâncias 
excluídas ou designadas como candidatas 
a substituição, um plano alternativo 
obrigatório é elaborado e executado pelo 
requerente ou autoridade competente 
tendo em vista substituir as substâncias 
visadas por produtos alternativos 
químicos ou não químicos não perigosos 
num prazo de dois anos a contar da 
aprovação e
d) se a utilização do produto for 
circunscrita aos utilizadores profissionais 
certificados nos termos das exigências 
aplicáveis a uma gestão integrada de 
pragas e a sua utilização for controlada 
de forma adequada.

Or. en

Alteração 377
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Em derrogação aos artigos 15.º e 16.º, 
uma autoridade competente poder 
autorizar, por um período máximo não 
superior a nove meses, a colocação no 
mercado de um produto biocida não 
conforme com as disposições do presente 
regulamento para fins de uma utilização 
limitada e controlada, se essa medida for 
necessária devido a um perigo para a saúde 

1. Em derrogação do disposto nos artigos 
15.º e 16.º, uma autoridade competente 
pode autorizar, por um período não 
superior a nove meses, a colocação no 
mercado de um produto biocida não 
conforme com as disposições do presente 
regulamento para fins de uma utilização 
limitada e controlada, se essa medida for 
necessária devido a um perigo para a saúde 
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pública ou o ambiente que não possa ser 
combatido por outros meios.

pública ou o ambiente que não possa ser 
combatido por outros meios que 
apresentem menos riscos.

Or.en

Justificação

O risco colocado por uma substância activa autorizada em virtude da "derrogação às 
exigências"deve, na medida do possível, ser controlado. 

Alteração 378
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 45 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Em derrogação ao disposto no n.º 1, 
alínea a), do artigo 16.° e até que uma 
substância activa esteja inscrita no anexo 
I, as autoridades competentes e a 
Comissão podem autorizar, por um 
período não superior a três anos, a 
colocação no mercado de um produto 
biocida que contenha uma nova 
substância activa não inscrita no anexo I.
A referida autorização apenas pode ser 
emitida se, depois da avaliação dos dossiês 
em conformidade com o artigo 8.°, a 
autoridade competente de avaliação tiver 
apresentado uma recomendação de 
inclusão da nova substância activa no 
anexo I e a autoridade competente que 
recebeu o pedido de autorização 
provisória ou, no caso de uma autorização 
comunitária, a Agência considerar que é 
de esperar que o produto biocida esteja 
em conformidade com o n.º 1, alíneas c) e 
d), do artigo 16.°.

Suprimido

As autoridades competentes ou a 
Comissão devem inscrever, no Registo 
Comunitário de Produtos Biocidas, as 
informações relativas à autorização 
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referidas no n.º 5 do artigo 23.º.
Se a Comissão decidir não incluir uma 
substância activa no anexo I, a autoridade 
competente que concedeu uma 
autorização referida no primeiro 
parágrafo ou a Comissão deve proceder à 
retirada dessa autorização.
Quando, no termo do período de três 
anos, não tiver sido ainda adoptada pela 
Comissão uma decisão de inclusão de 
uma substância activa no anexo I, a 
autoridade competente que concedeu uma 
autorização provisória, ou a Comissão, 
pode prorrogar a autorização provisória 
por um período não superior a um ano, 
desde que haja boas razões para crer que 
a substância activa satisfará os requisitos 
do artigo 4.°. As autoridades competentes 
que prorrogaram a autorização provisória 
devem informar as outras autoridades 
competentes e, quando adequado, a 
Comissão desse facto.

Or. en

Alteração 379
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

No caso de investigação e desenvolvimento 
científicos, a pessoa que pretende realizar a 
experiência ou o ensaio deve notificar a 
autoridade competente antes do seu início. 
Essa pessoa deve elaborar e manter 
registos escritos que especifiquem a 
identidade do produto biocida ou da 
substância activa, os dados constantes no 
rótulo, as quantidades fornecidas e os 
nomes e endereços das pessoas que 
recebem o produto biocida ou a 
substância activa, e elaborar um dossiê 

No caso de investigação e desenvolvimento 
científicos, nomeadamente investigação e 
desenvolvimento orientados para produtos 
e processos, a pessoa que pretende realizar 
a experiência ou o ensaio deve notificar a 
autoridade competente antes do seu início. 
Essa pessoa deve elaborar e manter 
registos escritos que especifiquem a 
identidade do produto biocida ou da 
substância activa, os dados constantes no 
rótulo e as quantidades fornecidas, e 
elaborar um dossiê que inclua todos os 
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que inclua todos os dados disponíveis 
relativamente a eventuais efeitos na saúde 
humana ou animal e a impactos no 
ambiente. As pessoas em causa devem, se 
tal lhes for solicitado, disponibilizar essas 
informações à autoridade competente.

dados disponíveis relativamente a 
eventuais efeitos na saúde humana ou 
animal e a impactos no ambiente. As 
pessoas em causa devem, se tal lhes for 
solicitado, disponibilizar essas informações 
à autoridade competente.

Or.en

Justificação

O requisito de uma autorização nacional constitui um importante obstáculo importante à 
inovação, uma vez que implica um período de espera muito longo antes de o teste poder ser 
executado. Propõe-se, mantendo a necessidade de avaliação prévia por parte da autoridade 
competente, que seja estabelecido um período de 30 dias para avaliar se o teste/ensaio 
proposto suscita alguma preocupação e emitir o seu parecer. Por fim, se um ensaio for 
realizado num único Estado-Membro, o envio de uma notificação à Comissão e às outras 
autoridades competentes não se reveste de qualquer utilidade e não comporta quaisquer 
benefícios.

Alteração 380
Tiziano Motti

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso de investigação e desenvolvimento 
científicos, a pessoa que pretende realizar a 
experiência ou o ensaio deve notificar a 
autoridade competente antes do seu início. 
Essa pessoa deve elaborar e manter 
registos escritos que especifiquem a 
identidade do produto biocida ou da 
substância activa, os dados constantes no 
rótulo, as quantidades fornecidas e os 
nomes e endereços das pessoas que 
recebem o produto biocida ou a substância 
activa, e elaborar um dossiê que inclua 
todos os dados disponíveis relativamente a 
eventuais efeitos na saúde humana ou 
animal e a impactos no ambiente. As 
pessoas em causa devem, se tal lhes for 
solicitado, disponibilizar essas informações 
à autoridade competente.

No caso de investigação e desenvolvimento 
científicos, a pessoa que pretende realizar a 
experiência ou o ensaio deve notificar a 
autoridade competente antes do seu início. 
Essa pessoa deve elaborar e manter 
registos escritos que especifiquem a 
identidade do produto biocida ou da 
substância activa, os dados constantes no 
rótulo, as quantidades fornecidas e os 
nomes e endereços das pessoas que 
recebem o produto biocida ou a substância 
activa, e elaborar um dossiê que inclua 
todos os dados disponíveis relativamente a 
eventuais efeitos, tanto de imediato como 
a longo prazo, na saúde humana, em 
particular das crianças, ou animal e a 
impactos no ambiente. As pessoas em 
causa devem, se tal lhes for solicitado, 
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disponibilizar essas informações à 
autoridade competente.

Or.it

Justificação.

A especificação introduzida é oportuna para salientar o facto de as crianças terem menor 
tolerância aos produtos nocivos do que os adultos, nos quais a proposta de regulamento 
baseia os critérios de tolerância.  De facto, é frequente que as crianças, sem terem 
consciência disso, se encontrem em locais pulverizados com biocidas e pesticidas, com 
consequências directa ou indirectamente imputáveis às substâncias nocivas, que se 
manifestam de imediato ou a longo prazo.  

Alteração 381
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

No caso de investigação e desenvolvimento 
científicos, a pessoa que pretende realizar a 
experiência ou o ensaio deve notificar a 
autoridade competente antes do seu início. 
Essa pessoa deve elaborar e manter 
registos escritos que especifiquem a 
identidade do produto biocida ou da 
substância activa, os dados constantes no 
rótulo, as quantidades fornecidas e os 
nomes e endereços das pessoas que 
recebem o produto biocida ou a 
substância activa, e elaborar um dossiê 
que inclua todos os dados disponíveis 
relativamente a eventuais efeitos na saúde 
humana ou animal e a impactos no 
ambiente. As pessoas em causa devem, se 
tal lhes for solicitado, disponibilizar essas 
informações à autoridade competente.

No caso de investigação e desenvolvimento 
científicos, nomeadamente investigação e 
desenvolvimento orientados para produtos 
e processos, a pessoa que pretende realizar 
a experiência ou o ensaio deve notificar a 
autoridade competente antes do seu início. 
Essa pessoa deve elaborar e manter 
registos escritos que especifiquem a 
identidade do produto biocida ou da 
substância activa, os dados constantes no 
rótulo e as quantidades fornecidas, e 
elaborar um dossiê que inclua todos os 
dados disponíveis relativamente a 
eventuais efeitos na saúde humana ou 
animal e a impactos no ambiente. As 
pessoas em causa devem, se tal lhes for 
solicitado, disponibilizar essas informações 
à autoridade competente.

Or.en

Justificação

De acordo com a proposta, para avançar com uma experiência ou ensaio a título de I&D, um 
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produto biocida não autorizado que possa implicar a libertação de um produto para o 
ambiente requer uma autorização nacional antes de o teste/ensaio poder ter lugar. Isto 
constitui claramente um obstáculo importante à inovação, uma vez que implica um período 
de espera muito longo antes de o teste poder ser executado. Por conseguinte, embora 
mantendo a necessidade de avaliação prévia por parte da autoridade competente, deve ser 
estabelecido um período de 30 dias para avaliar se o teste/ensaio proposto suscita alguma 
preocupação. 

Alteração 382
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 No caso de investigação e 
desenvolvimento científicos, a pessoa que 
pretende realizar a experiência ou o ensaio 
deve notificar a autoridade competente 
antes do seu início. Essa pessoa deve 
elaborar e manter registos escritos que 
especifiquem a identidade do produto 
biocida ou da substância activa, os dados 
constantes no rótulo, as quantidades 
fornecidas e os nomes e endereços das 
pessoas que recebem o produto biocida ou 
a substância activa, e elaborar um dossiê 
que inclua todos os dados disponíveis 
relativamente a eventuais efeitos na saúde 
humana ou animal e a impactos no 
ambiente. As pessoas em causa devem, se 
tal lhes for solicitado, disponibilizar essas 
informações à autoridade competente.

No caso de investigação e desenvolvimento 
científicos, nomeadamente actividades de 
investigação e desenvolvimento orientadas 
para produtos e processos, a pessoa que 
pretende realizar a experiência ou o ensaio 
deve notificar a autoridade competente 
antes do seu início. Essa pessoa deve 
elaborar e manter registos escritos que 
especifiquem a identidade do produto 
biocida ou da substância activa, os dados 
constantes no rótulo e as quantidades 
fornecidas, e elaborar um dossiê que inclua 
todos os dados disponíveis relativamente a 
eventuais efeitos na saúde humana ou 
animal e a impactos no ambiente. As 
pessoas em causa devem, se tal lhes for 
solicitado, disponibilizar essas informações 
à autoridade competente.

Or. fr

Justificação

Na proposta da Comissão, o ensaio de um produto biocida não autorizado para fins de 
investigação e desenvolvimento que implique a libertação do produto no ambiente exige uma 
autorização nacional prévia. O tempo necessário para tal pode constituir um obstáculo à 
inovação. Propõe-se, em vez disso, a fixação de um prazo de quinze dias para a autoridade 
avaliar se o ensaio proposto suscita preocupação e emitir o seu parecer. 
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Alteração 383
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1 – parágrafo 3 

Texto da Comissão Alteração

No caso de investigação e 
desenvolvimento orientados para produtos 
e processos, a pessoa que pretende 
realizar a experiência ou o ensaio deve, 
antes da colocação do produto biocida ou 
da substância activa no mercado, 
notificar as informações exigidas no 
segundo parágrafo à autoridade 
competente do Estado-Membro em que se 
verifica a colocação no mercado.

Suprimido

Or.en

Justificação

De acordo com a proposta da Comissão, para avançar com uma experiência ou ensaio a 
título de investigação ou desenvolvimento, um produto biocida não autorizado que possa 
implicar a libertação de um produto para o ambiente requer uma autorização nacional antes 
de o teste/ensaio poder ter lugar. Isto constitui claramente um obstáculo importante à 
inovação, uma vez que implica um período de espera muito longo antes de o teste poder ser 
executado. Propõe-se, mantendo a necessidade de avaliação prévia por parte da autoridade 
competente, que seja estabelecido um período de 15 dias para avaliar se o teste/ensaio 
proposto suscita alguma preocupação e emitir o seu parecer. 

Alteração 384
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1 – parágrafo 3 

Texto da Comissão Alteração

No caso de investigação e 
desenvolvimento orientados para produtos 
e processos, a pessoa que pretende 
realizar a experiência ou o ensaio deve, 
antes da colocação do produto biocida ou 
da substância activa no mercado, 
notificar as informações exigidas no 

Suprimido
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segundo parágrafo à autoridade 
competente do Estado-Membro em que se 
verifica a colocação no mercado.

Or.en

Justificação

De acordo com a proposta, para avançar com uma experiência ou ensaio a título de I&D, um 
produto biocida não autorizado que possa implicar a libertação de um produto para o 
ambiente requer uma autorização nacional antes de o teste/ensaio poder ter lugar. Isto 
constitui claramente um obstáculo importante à inovação, uma vez que implica um período 
de espera muito longo antes de o teste poder ser executado. Por conseguinte, embora 
mantendo a necessidade de avaliação prévia por parte da autoridade competente, deve ser 
estabelecido um período de 30 dias para avaliar se o teste/ensaio proposto suscita alguma 
preocupação. 

Alteração 385
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No caso de investigação e 
desenvolvimento orientados para produtos 
e processos, a pessoa que pretende 
realizar a experiência ou o ensaio deve, 
antes da colocação do produto biocida ou 
da substância activa no mercado, 
notificar as informações exigidas no 
segundo parágrafo à autoridade 
competente do Estado-Membro em que se 
verifica a colocação no mercado.

Suprimido

Or. fr

Alteração 386
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os produtos biocidas não autorizados ou 
as substâncias activas para uso exclusivo 
em produtos biocidas não devem ser 
colocados no mercado para a realização de 
experiências ou ensaios que possam 
envolver ou resultar na libertação do 
produto biocida no ambiente, a menos que 
a autoridade competente tenha avaliado os 
dados apresentados pelo interessado na 
colocação desse produto no mercado e 
emitido uma autorização nacional para esse 
fim que limite as quantidades a utilizar e 
as áreas a tratar e que pode igualmente 
impor outras condições. A autoridade 
competente deve informar sem demora a 
Comissão e outras autoridades 
competentes da autorização nacional 
emitida.

2. Os produtos biocidas não autorizados ou 
as substâncias activas para uso exclusivo 
em produtos biocidas não devem ser 
colocados no mercado para a realização de 
experiências ou ensaios que possam 
envolver ou resultar na libertação do 
produto biocida no ambiente, a menos que 
a autoridade competente tenha avaliado os 
dados apresentados pelo interessado na 
colocação desse produto no mercado e 
emitido um parecer favorável para esse 
fim que pode igualmente impor outras 
condições. Na ausência de um parecer da
autoridade competente, emitido no prazo 
de 30 dias a contar da notificação das 
informações solicitadas no n.º 1, o 
produto biocida ou substância activa deve 
ser colocado no mercado para efeitos da 
experiência ou ensaio notificado.

Or. fr

Justificação

Na proposta da Comissão, o ensaio de um produto biocida não autorizado para fins de 
investigação e desenvolvimento que implique a libertação do produto no ambiente exige uma 
autorização nacional prévia. O tempo necessário para tal pode constituir um obstáculo à 
inovação. Propõe-se, em vez disso, a fixação de um prazo de quinze dias para a autoridade 
avaliar se o ensaio proposto suscita preocupação e emitir o seu parecer. 

Alteração 387
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

(2) Os produtos biocidas não autorizados 
ou as substâncias activas para uso 
exclusivo em produtos biocidas não devem 
ser colocados no mercado para a realização 
de experiências ou ensaios que possam 

(2) Os produtos biocidas não autorizados 
ou as substâncias activas para uso 
exclusivo em produtos biocidas não devem 
ser colocados no mercado para a realização 
de experiências ou ensaios que possam 



PE439.891v01-00 38/92 AM\810555PT.doc

PT

envolver ou resultar na libertação do 
produto biocida no ambiente, a menos que 
a autoridade competente tenha avaliado os 
dados apresentados pelo interessado na 
colocação desse produto no mercado e 
emitido uma autorização nacional para 
esse fim que limite as quantidades a 
utilizar e as áreas a tratar e que pode 
igualmente impor outras condições. A
autoridade competente deve informar sem 
demora a Comissão e outras autoridades 
competentes da autorização nacional 
emitida.

envolver ou resultar na libertação do 
produto biocida no ambiente, a menos que 
a autoridade competente tenha avaliado os 
dados apresentados pelo interessado na 
colocação desse produto no mercado e 
emitido um parecer favorável para esse 
fim e que pode igualmente impor outras 
condições. Na ausência de um parecer da
autoridade competente no prazo de 30 dias 
a contar da notificação das informações 
solicitadas no n.º 1, o produto biocida ou 
substância activa pode ser colocado no 
mercado para efeitos da experiência ou 
ensaio notificado.

Or.en

Justificação

O requisito de uma autorização nacional constitui um importante obstáculo importante à 
inovação, uma vez que implica um período de espera muito longo antes de o teste poder ser 
executado. Propõe-se, mantendo a necessidade de avaliação prévia por parte da autoridade 
competente, que seja estabelecido um período de 30 dias para avaliar se o teste/ensaio 
proposto suscita alguma preocupação e emitir o seu parecer. Por fim, se um ensaio for 
realizado num único Estado-Membro, o envio de uma notificação à Comissão e às outras 
autoridades competentes não se reveste de qualquer utilidade e não comporta quaisquer 
benefícios. 

Alteração 388
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os produtos biocidas não autorizados ou 
as substâncias activas para utilização 
exclusiva em produtos biocidas não devem 
ser colocados no mercado para a realização 
de experiências ou ensaios que possam 
envolver ou acarretar a libertação do 
produto biocida no ambiente, a menos que 
a autoridade competente tenha avaliado os 
dados apresentados pelo interessado na 
colocação desse produto no mercado e 

2. Os produtos biocidas não autorizados ou 
as substâncias activas para uso exclusivo 
em produtos biocidas não devem ser 
colocados no mercado para a realização de 
experiências ou ensaios que possam 
envolver ou resultar na libertação do 
produto biocida no ambiente, a menos que 
a autoridade competente tenha avaliado os 
dados apresentados pelo interessado na 
colocação desse produto no mercado e 
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emitido uma autorização nacional para 
esse fim que limite as quantidades a 
utilizar e as zonas a tratar e que pode 
igualmente impor outras condições. A
autoridade competente deve informar sem 
demora a Comissão e outras autoridades 
competentes da autorização nacional 
emitida.

emitido um parecer favorável para esse 
fim e que pode igualmente impor outras 
condições. Na ausência de um parecer da
autoridade competente no prazo de 30 dias 
a contar da notificação das informações 
solicitadas no n.º 1, o produto biocida ou 
substância activa pode ser colocado no 
mercado para efeitos da experiência ou 
ensaio notificado.

Or.en

Justificação

De acordo com a proposta, para avançar com uma experiência ou ensaio a título de I&D, um 
produto biocida não autorizado que possa implicar a libertação de um produto para o 
ambiente requer uma autorização nacional antes de o teste/ensaio poder ter lugar. Isto 
constitui claramente um obstáculo importante à inovação, uma vez que implica um período 
de espera muito longo antes de o teste poder ser executado. Por conseguinte, embora 
mantendo a necessidade de avaliação prévia por parte da autoridade competente, deve ser 
estabelecido um período de 30 dias para avaliar se o teste/ensaio proposto suscita alguma 
preocupação. 

Alteração 389
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

3. Se as experiências ou ensaios 
decorrerem num Estado-Membro que não 
seja aquele em que foi efectuada a 
colocação no mercado do produto biocida, 
o requerente deve obter uma autorização 
para experiências ou ensaios junto da
autoridade competente do Estado-Membro 
no território do qual essas experiências ou 
ensaios serão efectuados.

3. Se as experiências ou ensaios 
decorrerem num Estado-Membro que não 
seja aquele em que foi efectuada a 
colocação no mercado do produto biocida, 
o requerente deve notificar a autoridade 
competente do Estado-Membro no 
território do qual essas experiências ou 
ensaios serão efectuados. O requerente 
deve elaborar e manter registos escritos 
que especifiquem a identidade do produto 
biocida ou da substância activa, os dados 
constantes no rótulo e as quantidades 
fornecidas, e elaborar um dossiê que 
inclua todos os dados disponíveis 
relativamente a eventuais efeitos na saúde 
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humana ou animal e a impactos no 
ambiente. O requerente em causa deve, se 
tal lhe for solicitado, disponibilizar essas 
informações à autoridade competente.

Or.en

Justificação

As regras aplicáveis à realização de testes/ensaios no território de um Estado-Membro 
diferente do Estado-Membro a cujo mercado se destinam os produtos biocidas devem ser 
equivalentes às que estão previstas no número 1 do mesmo artigo. 

Alteração 390
Tiziano Motti

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se as experiências ou ensaios propostos 
referidos nos n.ºs 1 e 2 forem susceptíveis 
de ter efeitos prejudiciais na saúde humana 
ou animal ou efeitos adversos inaceitáveis 
no ambiente, a autoridade competente do 
Estado-Membro em causa pode proibir as 
referidas experiências ou ensaios ou 
permitir a sua realização, sujeita às 
condições que considerar necessárias para 
evitar essas consequências. A autoridade 
competente deve informar sem demora a 
Comissão e outras autoridades competentes 
dessas medidas.

Se as experiências ou ensaios propostos 
referidos nos n.ºs 1 e 2 forem susceptíveis 
de ter efeitos prejudiciais, tanto de 
imediato como a longo prazo, na saúde 
humana, em particular das crianças, ou 
animal ou efeitos adversos inaceitáveis no 
ambiente, nas pessoas ou nos animais, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
em causa pode proibir as referidas 
experiências ou ensaios ou permitir a sua 
realização, sujeita às condições que 
considerar necessárias para evitar essas 
consequências. A autoridade competente 
informa sem demora a Comissão e as 
outras autoridades competentes dessas 
medidas.

Or. it

Justificação

A especificação introduzida é oportuna para salientar o facto de as crianças terem menor 
tolerância aos produtos nocivos do que os adultos, nos quais a proposta de regulamento 
baseia os critérios de tolerância.  De facto, é frequente que as crianças, sem terem 
consciência disso, se encontrem em locais pulverizados com biocidas e pesticidas, com 
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consequências directa ou indirectamente imputáveis às substâncias nocivas, que se 
manifestam de imediato ou a longo prazo.  

Alteração 391
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 4 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve adoptar medidas que 
especifiquem as quantidades totais 
máximas de substâncias activas ou de 
produtos biocidas que podem ser libertadas 
durante as experiências e os dados 
mínimos a apresentar em conformidade 
com o estabelecido no n.° 2.

4. Com vista a incentivar a investigação e 
o desenvolvimento de substâncias activas 
e de produtos biocidas, a Comissão deve 
adoptar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 71.º-A e nas 
condições previstas nos artigos 71.º-B e 
71.º-C, medidas que especifiquem as 
quantidades totais máximas de substâncias 
activas ou de produtos biocidas que podem 
ser libertadas durante as experiências e os 
dados mínimos a apresentar em 
conformidade com o estabelecido no n.° 2.

Or.en

Justificação

A presente alteração é apresentada no intuito de harmonizar o regime de comitologia com o 
novo sistema de actos delegados, em conformidade com o preceituado no artigo 290.º do 
TFUE.  

Alteração 392
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 4 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, completando-o, 
devem ser aprovadas de acordo com o 
procedimento de regulamentação com 

Suprimido



PE439.891v01-00 42/92 AM\810555PT.doc

PT

controlo previsto no n.º 4 do artigo 72.º.

Or.en

Justificação

A presente alteração é apresentada no intuito de harmonizar a comitologia com o novo 
sistema de actos delegados, em conformidade com o preceituado no artigo 290.º do TFUE.  

Alteração 393
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Não devem ser colocados no mercado 
materiais ou artigos tratados que 
incorporem um ou mais produtos biocidas, 
a menos que o(s) produto(s) biocida(s)
utilizados para tratamento dos materiais ou 
artigos estejam autorizados para essa 
utilização na Comunidade ou, pelo menos, 
num Estado-Membro.

1. Não devem ser colocados no mercado 
materiais ou artigos tratados que 
incorporem uma ou mais substâncias 
activas, a menos que a(s) substância(s) 
activa(s) utilizadas  para tratamento dos 
materiais ou artigos que constem do anexo 
I (lista positiva de substâncias activas) e a 
partir de uma fonte apoiada pelo 
requerente cuja nome figura a par da 
inscrição no anexo I para esta substância
e estejam autorizadas para essa utilização 
na Comunidade ou, pelo menos, num 
Estado-Membro.

Or.en

Justificação

É necessário velar por que apenas as substâncias activas inscritas na lista positiva do anexo 
I sejam utilizadas em materiais ou artigos tratados. Muitos artigos são fabricados fora da UE 
e, consequentemente, os componentes não activos do produto biocida não terão, por 
conseguinte, sido autorizados na UE. Uma vez que estes componentes não activos não se 
destinam a ser libertados em condições de utilização que se considerem normais ou 
razoáveis, não há qualquer razão para tornar a aprovação do conjunto da preparação 
biocida obrigatória no caso dos artigos tratados importados na União Europeia. 
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Alteração 394
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Não devem ser colocados no mercado 
materiais ou artigos tratados que 
incorporem um ou mais produtos biocidas, 
a menos que o(s) produto(s) biocida(s) 
utilizados para tratamento dos materiais ou 
artigos estejam autorizados para essa 
utilização na Comunidade ou, pelo menos, 
num Estado-Membro.

1. Não devem ser colocados no mercado 
materiais ou artigos tratados que 
incorporem um ou mais produtos biocidas, 
a menos que o(s) produto(s) biocida(s) 
utilizados para tratamento dos materiais ou 
artigos estejam autorizados para essa 
utilização na Comunidade ou, pelo menos, 
num Estado-Membro ou o produto biocida 
esteja presente nestes artigos numa 
concentração inferior a 0,01% peso sobre 
peso. Se apropriado, o Comité dos 
Produtos Biocidas pode propor diferentes 
limiares para produtos ou grupos de 
produtos biocidas específicos.

Or.en

Justificação

O recurso a determinados produtos biocidas não autorizados na União Europeia afigura-se 
fácil em países terceiros; assim, a contaminação cruzada de artigos não pode ser 
completamente excluída. Convém fixar um limiar geral para estes produtos biocidas, 
deixando ao Comité dos Produtos Biocidas a possibilidade de fixar outros limiares se tal se 
afigurar necessário. 

Alteração 395
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Não devem ser colocados no mercado 
materiais ou artigos tratados que 
incorporem um ou mais produtos biocidas, 
a menos que o(s) produto(s) biocida(s) 
utilizados para tratamento dos materiais ou 
artigos estejam autorizados para essa 

1. Não devem ser colocados no mercado 
materiais ou artigos tratados que 
incorporem um ou mais produtos biocidas, 
a menos que o(s) produto(s) biocida(s) 
utilizados para tratamento dos materiais ou 
artigos estejam autorizados para essa 
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utilização na Comunidade ou, pelo menos, 
num Estado-Membro.

utilização na Comunidade ou, pelo menos, 
num Estado-Membro ou o produto biocida 
esteja presente nestes artigos em trânsito 
numa concentração inferior a 0,01% peso 
sobre peso.

Or.en

Justificação

O recurso a determinados produtos biocidas não autorizados na União Europeia afigura-se 
fácil em países terceiros; assim, a contaminação cruzada de artigos não pode ser 
completamente excluída. Importa fixar um limiar geral para estes produtos biocidas. 

Alteração 396
Esther De Lange

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Não devem ser colocados no mercado 
materiais ou artigos tratados que 
incorporem um ou mais produtos biocidas, 
a menos que o(s) produto(s) biocida(s)
utilizados para tratamento dos materiais ou 
artigos estejam autorizados para essa 
utilização na Comunidade ou, pelo menos, 
num Estado-Membro.

1. Não devem ser colocados no mercado 
materiais ou artigos tratados que 
incorporem um ou mais produtos biocidas, 
a menos que as substâncias activas 
utilizadas para tratamento dos materiais ou 
artigos estejam autorizados para essa 
utilização na Comunidade.

Or.en

Alteração 397
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Denominação de todas as substâncias 
activas utilizadas para tratamento dos 
artigos ou dos materiais ou que foram 

a) Denominação, utilizando sempre que 
possível a nomenclatura comum (p. ex. 
INCI), de todas as substâncias activas 
utilizadas para tratamento dos artigos ou 
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incorporadas nos artigos ou materiais; dos materiais ou que foram incorporadas 
nos artigos ou materiais, sempre que 
necessário, e de todas as substâncias 
activas que se destinam a ser libertadas 
em condições normais ou previsíveis de 
utilização do artigo ou material tratado, a 
menos que já existam requisitos de 
rotulagem ou meios alternativos de 
satisfazer os requisitos de informação ao 
abrigo de legislação específica do sector;

Or.en

Justificação

As disposições aplicáveis à rotulagem de artigos e materiais tratados não deve originar 
requisitos de informação desnecessária e não deve sobrepor-se aos requisitos em vigor no 
âmbito da legislação aplicável ao sector. A legislação aplicável ao sector e respectivos 
requisitos de informação (p. ex. rotulagem) deve ser sempre tomada em consideração. Por 
exemplo, nos termos do regulamento relativo aos detergentes, o nome do conservante de 
acordo com a nomenclatura INCI tem de ser aplicado nos rótulos dos produtos destinados ao 
público em geral e comunicado na ficha de segurança dos produtos institucionais e 
industriais. Quaisquer requisitos de rotulagem adicionais são, por conseguinte, 
desnecessários.

Alteração 398
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Denominação de todas as substâncias 
activas utilizadas para tratamento dos 
artigos ou dos materiais ou que foram 
incorporadas nos artigos ou materiais;

a) Formulação "tratado com biocidas" 
seguida da denominação de todas as 
substâncias activas utilizadas para 
tratamento dos artigos ou dos materiais ou 
que foram incorporadas nos artigos ou 
materiais; os nomes de todos os 
nanomateriais devem ser seguidos da 
palavra "nano" entre parênteses;

Or.en

Justificação

Na medida em que os consumidores não estão necessariamente familiarizados com os nomes 
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dos biocidas, a etiqueta deve indicar claramente que os artigos foram tratados com biocidas 
antes de enumerar os nomes das substâncias activas. Os nanomateriais deveriam ser 
etiquetados enquanto tais, como já é o caso dos cosméticos. 

Alteração 399
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Denominação de todas as substâncias 
activas utilizadas para tratamento dos 
artigos ou dos materiais ou que foram 
incorporadas nos artigos ou materiais;

a) Denominação, utilizando sempre que 
possível a nomenclatura comum (p. ex. 
INCI), de todas as substâncias activas 
utilizadas para tratamento dos artigos ou 
dos materiais ou que foram incorporadas 
nos artigos ou materiais, sempre que 
necessário, e de todas as substâncias 
activas que se destinam a ser libertadas 
em condições normais ou previsíveis de 
utilização do artigo ou material tratado, a 
menos que já existam requisitos de 
rotulagem ou meios alternativos de 
satisfazer os requisitos de informação ao 
abrigo de legislação específica do sector;

Or.en

Justificação

As disposições aplicáveis à rotulagem de artigos e materiais tratados não deve originar 
requisitos de informação desnecessária e não deve sobrepor-se aos requisitos em vigor no 
âmbito da legislação aplicável ao sector. A legislação aplicável ao sector e respectivos 
requisitos de informação (p. ex. rotulagem, fichas de dados de segurança) deve ser sempre 
tomada em consideração. Por exemplo, nos termos do regulamento relativo aos detergentes, 
o nome do conservante de acordo com a nomenclatura INCI tem de ser aplicado nos rótulos 
dos produtos destinados ao público em geral e comunicado na ficha de segurança dos 
produtos institucionais e industriais. Daí que quaisquer requisitos de rotulagem adicionais 
sejam desnecessários. 
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Alteração 400
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) A indicação "tratado com produtos 
biocidas";

Or. fr

Justificação

A rotulagem dos produtos tratados deve mencionar que o produto foi tratado com produtos 
biocidas. Esta informação é essencial para os consumidores. 

Alteração 401
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Quando relevante, propriedade biocida 
atribuída aos artigos ou materiais tratados;

b) Quando relevante, propriedade biocida 
atribuída aos artigos ou materiais tratados, 
caso o produto biocida se destinar a 
entrar em contacto directo com o ser 
humano e o ambiente;

Or.en

Justificação

Estes requisitos de rotulagem deveriam apenas dizer respeito aos artigos tratados com 
produtos biocidas que poderiam entrar em contacto com seres humanos ou o ambiente, uma 
vez que apenas estes produtos poderiam de facto revelar-se perigosos. 

Alteração 402
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2 – alínea b) 
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Texto da Comissão Alteração

b) Quando relevante, propriedade biocida 
atribuída aos artigos ou materiais tratados;

b) Propriedade biocida atribuída aos 
materiais ou produtos tratados caso o 
produto biocida se destine a ser libertado 
em condições normais ou previsíveis de 
utilização do artigo;

Or.de

Justificação

Devem aplicar-se normas mais rigorosas a produtos que surtem efeitos biocidas externos. 
Cumpre clarificar a este respeito a formulação do artigo 47.º. 

Alteração 403
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Quando relevante, propriedade biocida 
atribuída aos artigos ou materiais tratados;

b) Quando relevante, propriedade biocida 
atribuída aos artigos tratados;

Or.en

Justificação

A aposição, no rótulo do material tratado, de quaisquer advertências adicionais de perigo ou 
recomendação de prudência na autorização relativa ao produto biocida seria enganosa. 
Dado que o material não deve ser tratado da mesma forma que o produto biocida utilizado 
para o material tratado, as advertências de perigo e de prudência não são pertinentes no 
caso do próprio material tratado. 

Alteração 404
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2 – alínea c) 
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Texto da Comissão Alteração

c) Número da autorização de todos os 
produtos biocidas utilizados para o 
tratamento ou incorporados nos artigos 
ou materiais;

Suprimido

Or.en

Justificação

A inclusão do número da autorização não comporta quaisquer benefícios em termos de 
segurança para os consumidores. Todavia, dado não ser raro que uma substância activa 
possua múltiplos fornecedores, a lista de números de autorização poderia ser extensa. Tal 
geraria confusão junto do consumidor. Para efeitos de aplicação pelas autoridades 
competentes, o número de autorização poderá ser obtido por outros meios. 

Alteração 405
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Número da autorização de todos os 
produtos biocidas utilizados para o 
tratamento ou incorporados nos artigos 
ou materiais;

Suprimido

Or.it

Justificação

O número da autorização não contribui para fornecer informações sobre o produto ao 
consumidor. 

Alteração 406
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2 – alínea d) 
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Texto da Comissão Alteração

d) Qualquer advertência de perigo ou 
recomendação de prudência estabelecida 
na autorização relativa ao produto biocida.

d) Apenas os artigos tratados e sempre 
que necessário, qualquer advertência de 
perigo ou recomendação de prudência 
estabelecida na autorização relativa ao 
produto biocida.

Or.en

Justificação

A menção, no rótulo do produto, do número de autorização do produto biocida utilizado para 
tratar o artigo revelará a relação entre o destinatário e o fornecedor e limitará claramente a 
capacidade do elaborador da fórmula do produto biocida para alterar o fornecedor, na 
medida em que toda e qualquer alteração requererá uma modificação da apresentação. Além 
disso, a inclusão do número da autorização não comporta quaisquer benefícios em termos de 
segurança para os consumidores. Com efeito, dado não ser raro que uma substância activa 
possua múltiplos fornecedores, a lista de números de autorização poderia ser extensa. Tal 
geraria confusão junto do consumidor.

Alteração 407
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

d) Qualquer advertência de perigo ou 
recomendação de prudência estabelecida 
na autorização relativa ao produto biocida.

d) Qualquer advertência de perigo ou 
recomendação de prudência estabelecida 
na autorização relativa ao produto biocida 
caso este se destine a ser libertado em 
condições normais ou previsíveis de 
utilização do artigo.

Or.de

Justificação

Devem aplicar-se normas mais rigorosas a produtos que surtem efeitos biocidas externos. 
Cumpre clarificar a este respeito a formulação do artigo 47.º. 
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Alteração 408
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

d) Qualquer advertência de perigo ou 
recomendação de prudência estabelecida 
na autorização relativa ao produto biocida.

d) Qualquer advertência de perigo ou 
recomendação de prudência estabelecida 
na autorização relativa ao produto biocida, 
caso o produto biocida se destine a entrar 
em contacto directo com o ser humano e o 
ambiente.

Or.en

Justificação

Estes requisitos de rotulagem deveriam apenas dizer respeito aos artigos tratados com 
produtos biocidas que poderiam entrar em contacto com seres humanos ou o ambiente, uma 
vez que apenas estes produtos poderiam de facto revelar-se perigosos. 

Alteração 409
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Qualquer advertência de perigo ou 
recomendação de prudência constante da 
autorização relativa ao produto biocida.

d) Qualquer advertência de perigo ou 
recomendação de prudência estabelecida 
na autorização relativa ao produto biocida, 
se relevante, e das substâncias activas 
destinadas a serem libertadas em 
condições normais de utilização ou em 
condições previsíveis pelos artigos e 
materiais tratados.

Or. it

Justificação

As informações sobre o produto biocida e sobre a substância activa não incluem dados em 
matéria de segurança para o consumidor nos casos em que a substância activa se destina a 
ser libertada pelo artigo ou o material tratado. 
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Alteração 410
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

d) Qualquer advertência de perigo ou 
recomendação de prudência estabelecida 
na autorização relativa ao produto biocida.

d) Qualquer advertência de perigo ou 
recomendação de prudência estabelecida 
na autorização relativa ao produto biocida, 
especialmente em relação a grupos 
vulneráveis.

Or.en

Alteração 411
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A rotulagem deve ser claramente visível, 
facilmente legível e suficientemente 
duradoura.

A rotulagem deve ser claramente visível, 
facilmente legível, suficientemente 
duradoura e impressa no artigo ou 
material.

Or. it

Alteração 412
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2 – parágrafo 3 

Texto da Comissão Alteração

Quando necessário devido à dimensão ou 
função do artigo ou material tratado, a 
rotulagem deve ser impressa na 
embalagem, nas instruções de utilização ou 

Quando necessário devido à dimensão ou 
função do artigo ou material tratado, a 
rotulagem deve ser impressa na 
embalagem, nas instruções de utilização ou 
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na garantia do artigo ou do material 
tratado.

na garantia do artigo ou do material 
tratado. No caso de materiais ou artigos 
tratados que não sejam produzidos como 
parte de uma série sendo concebidos e 
produzidos para uma determinada 
encomenda, o fabricante pode decidir de 
outros métodos de prestação de 
informações pertinentes ao consumidor.

Or.de

Justificação

No caos de produtos fabricados por pedido especial ou de artigos produzidos em pequena 
série, nomeadamente no sector da construção, poderão ser negociadas outras formas de 
rotulagem com o consumidor. 

Alteração 413
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Quando necessário devido à dimensão ou 
função do artigo ou material tratado, a 
rotulagem deve ser impressa na 
embalagem, nas instruções de utilização ou
na garantia do artigo ou do material 
tratado.

A rotulagem deve ser impressa na 
embalagem, nas instruções de utilização e
na garantia do artigo ou do material 
tratado.

Or. fr

Justificação

A rotulagem deve ser clara, legível e facilmente acessível para o consumidor. 

Alteração 414
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

O responsável pela colocação no mercado 
de artigos ou materiais tratados deve estar 
na posse de uma carta de certificação 
emitida pelo titular da autorização, 
concedida para todos os produtos biocidas 
que foram utilizados no tratamento ou 
que foram inseridos nos artigos ou 
materiais.

Or. it

Justificação

Considera-se que também o responsável pela colocação no mercado de artigos ou materiais 
tratados com biocidas deve estar na posse duma carta de certificação que ateste todos os 
biocidas utilizados nos artigos ou materiais. 

Alteração 415
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. A revogação de uma carta de acesso 
antes do seu termo não afecta a validade 
da autorização emitida com base na carta 
de acesso em questão.

2. A revogação de uma carta de acesso 
antes do seu termo invalida com efeitos 
imediatos a autorização elaborada com 
base na carta de acesso em questão, a 
menos que o titular da autorização 
forneça outra carta de acesso relativa a 
uma substância activa equivalente no 
prazo de 4 meses.

Or.de

Justificação

A proposta da Comissão abriria a porta a abusos, pois uma empresa que recebesse uma 
carta de acesso poderia mudar sem problemas para um fornecedor diferente. O proprietário 
dos dados ou os participantes nos dados deixariam de estar em condições de recuperar os 
seus custos. As cartas de acesso são normalmente disponibilizadas a título gratuito e estão 
associadas a um contrato de fornecimento. A possibilidade de revogação das cartas de 
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acesso em caso de violação dos contratos constitui um meio de protecção dos investimentos 
dos proprietários dos dados. 

Alteração 416
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A revogação de uma carta de acesso 
antes do seu termo não afecta a validade 
da autorização emitida com base na carta 
de acesso em questão.

2. A revogação de uma carta de acesso 
antes do seu termo não invalida a
autorização emitida com base na carta de 
acesso em questão, a menos que o titular 
da autorização forneça outra carta de 
acesso relativa a uma substância activa 
equivalente no prazo de 4 meses.

Or. it

Justificação.

As cartas de acesso são normalmente fornecidas a título gratuito e ligadas a acordos de 
fornecimento. A facilidade de revogação das cartas de acesso quando os acordos são 
violados - por exemplo, com um fornecimento alternativo - significa proteger os investimentos 
de um proprietário de informações. Em defesa do utilizador, prevê-se um período no qual é 
possível manter válida a autorização do produto para obter uma nova carta de acesso. 

Alteração 417
Tiziano Motti

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de evitar ensaios em animais, os 
ensaios para efeitos do presente 
regulamento que envolvam animais 
vertebrados só devem ser realizados em 
último recurso. Os ensaios em vertebrados 
não devem ser repetidos para fins do 
presente regulamento.

1. Uma vez que os ensaios em animais 
devem ser evitados, os ensaios para efeitos 
do presente regulamento que envolvam 
animais vertebrados só devem ser 
realizados em último recurso e desde que 
não existam soluções alternativas que não 
tenham impacto nas pessoas ou nos 
animais. Os ensaios em vertebrados não 
devem ser repetidos para fins do presente 
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regulamento.

Or. it

Justificação

O regulamento visa uma abordagem sustentável que coloque a tónica na segurança dos 
produtos biocidas e na compatibilidade com a saúde humana e animal e o ambiente. 

Alteração 418
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Caso não se tenha chegado a acordo dois 
meses após a apresentação do pedido em 
conformidade com o estabelecido no n.° 2 
do artigo 51.°, o potencial requerente deve, 
sem demora, informar do facto a Agência e 
o proprietário das informações. Dois meses 
depois de ter sido informada da 
impossibilidade de se obter um acordo, a 
Agência deve conceder ao potencial 
requerente o direito de remeter para os 
ensaios ou estudos que envolvam ensaios 
em animais vertebrados. Os tribunais 
nacionais devem decidir sobre a parte 
proporcional dos custos que o potencial 
requerente deve pagar ao proprietário dos 
dados.

3. Caso não se tenha chegado a acordo dois 
meses após a apresentação do pedido em 
conformidade com o estabelecido no n.º 2 
do artigo 51.º, tanto o proprietário das 
informações como o potencial requerente 
devem, sem demora, informar do facto a 
Agência. Dois meses depois de ter sido 
informada da impossibilidade de se obter 
um acordo, a Agência deve conceder ao 
potencial requerente o direito de remeter 
para os ensaios ou estudos que envolvam 
ensaios em animais vertebrados. Tanto o 
proprietário das informações como o 
potencial requerente submetem-se a 
arbitragem juridicamente vinculativa. A 
arbitragem tem lugar de acordo com as 
regras de um organismo de arbitragem 
independente reconhecido escolhido pelo 
titular das informações após consulta do 
potencial requerente. O processo de 
arbitragem é iniciado e concluído 
rapidamente e, em qualquer dos casos, 
num prazo de seis meses após as partes 
terem informado a agência da 
inexistência de acordo. A arbitragem deve
decidir sobre a parte proporcional de todos 
os custos associados à criação e à 
utilização das informações que o potencial 
requerente deve pagar ao proprietário dos 
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dados.

Or.en

Justificação

Os proprietários das informações e os potenciais requerentes possuem uma longa 
experiência de negociação bem sucedida em matéria de condições de compensação pelos 
dados. Os tribunais nacionais têm pouca experiência na matéria precisamente devido ao 
facto de estas questões serem solucionadas, na maior parte dos casos, directamente pelas 
partes. Os organismos de arbitragem independentes estariam mais aptos a solucionar os 
diferendos quando não possa ser celebrado um acordo. 

Alteração 419
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Num prazo de quatro anos após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento, são definidos e aplicados 
planos de acção a nível nacional tendo em 
vista favorecer a utilização sustentável de 
produtos biocidas. Os planos de acção são 
revistos de três em três anos.

Or.en

Justificação

Os Estados-Membros definem medidas sustentáveis para a fase de utilização.  

Alteração 420
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 3 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

3. De três em três anos, com início em 
2013, as autoridades competentes devem 

3. Todos os anos, com início em 2013, as 
autoridades competentes devem apresentar 
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apresentar à Comissão um relatório sobre a 
aplicação do presente regulamento nos seus 
respectivos territórios. O relatório deve 
incluir:

à Comissão um relatório sobre a aplicação 
do presente regulamento nos seus 
respectivos territórios. Os relatórios 
relativos à execução são publicados 
anualmente no sítio web da Comissão. O 
relatório deve incluir:

Or.en

Justificação

Os relatórios relativos à execução deveriam também ser tão actuais quanto possível e 
deveriam ser divulgadas melhores práticas de forma regular entre os Estados-Membros. 

Alteração 421
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 3 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Informações sobre eventuais 
envenenamentos que envolvam produtos 
biocidas.

b) Informações sobre eventuais 
envenenamentos que envolvam produtos 
biocidas e acções empreendidas para 
reduzir os riscos de casos futuros.

Or.en

Justificação

Deveriam ser divulgadas melhores práticas entre Estados-Membros. 

Alteração 422
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 3 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Informações sobre eventuais 
envenenamentos que envolvam produtos 
biocidas.

b) Informações sobre eventuais 
envenenamentos que envolvam produtos 
biocidas, especialmente no que respeita a 
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grupos vulneráveis.

Or.en

Alteração 423
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O mais tardar 2 anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
Comissão apresenta um relatório sobre a 
avaliação dos riscos para a saúde humana 
e o ambiente colocados pelos 
nanomateriais e pelos produtos biocidas, 
bem como sobre medidas específicas que 
seja conveniente tomar a esse respeito.

Or. fr

Justificação

As substâncias que incluem nanomateriais entram no âmbito de aplicação do regulamento. 
No entanto, o impacto destas substâncias na saúde e no ambiente é hoje largamente 
desconhecido. É imperativo elaborar quanto antes estudos que avaliem este impacto para que 
se possa considerar a adopção de medidas específicas. 

Alteração 424
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. O mais tardar cinco anos a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão elabora um 
relatório sobre o impacto da difusão dos 
produtos biocidas no ambiente. Este 
relatório é apresentado ao Parlamento 



PE439.891v01-00 60/92 AM\810555PT.doc

PT

Europeu e ao Conselho.

Or. fr

Justificação

Muitos produtos biocidas não são utilizados em sistemas fechados, mas libertados no 
ambiente, nomeadamente em efluentes líquidos. Os dados disponíveis neste domínio não são 
suficientes.  É necessário realizar um estudo exaustivo sobre o impacto ambiental destes 
produtos. 

Alteração 425
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-C. No prazo de dois anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
Comissão propõe uma revisão do 
regulamento a fim de introduzir um 
procedimento de avaliação simplificado 
das substâncias que consistam em 
extractos de plantas naturais com 
características toxicológicas que não 
sejam preocupantes para a saúde 
humana.

Or. fr

Alteração 426
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Considera-se que a divulgação das 
seguintes informações pode prejudicar os 
interesses comerciais da pessoa em causa:

2. Considera-se que a divulgação das 
seguintes informações pode prejudicar os 
interesses comerciais da pessoa em causa, 
pelo que não devem as mesmas ser 
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divulgadas publicamente:

Or. it

Alteração 427
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Utilização, função ou aplicação 
exactas de uma substância ou mistura;

Suprimido

Or. en

Alteração 428
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 2 – alíneas d-A a d-D) (novas)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Fabricantes das substâncias activas 
(nomes e endereços, incluindo a 
localização das instalações de fabrico);
d-B) Localização do local de produção de 
um produto biocida;
d-C) Data de emissão e data de expiração 
de uma autorização;
d-D) Doses e instruções de utilização.

Or. it

Justificação

Entre as informações consideradas confidenciais, por serem comercialmente sensíveis, há 
que incluir a data de emissão e a data de expiração de uma autorização, as doses e as 
instruções de utilização, bem como a localização do local de fabrico de um produto biocida. 
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Alteração 429
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Contudo, nos casos em que seja essencial 
uma intervenção urgente para proteger a 
saúde humana, a segurança ou o ambiente, 
a Agência ou as autoridades competentes 
podem divulgar as informações referidas 
no presente número.

 Contudo, nos casos em que seja essencial 
uma intervenção urgente para proteger a 
saúde humana, a segurança ou o ambiente, 
a Agência ou as autoridades competentes 
devem tomar as medidas necessárias para
divulgar as informações referidas no 
presente número.

Or.fr

Justificação

É indispensável garantir a transparência em casos de urgência, a fim de proteger a saúde, a 
segurança das pessoas ou o ambiente. 

Alteração 430
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. As seguintes informações na posse das 
autoridades competentes, da Agência ou, 
conforme adequado, da Comissão sobre 
substâncias activas devem ser 
disponibilizadas ao público gratuitamente:

1. As seguintes informações na posse das 
autoridades competentes, da Agência ou, 
conforme adequado, da Comissão sobre 
substâncias activas devem ser 
disponibilizadas ao público gratuitamente 
numa base de dados única, sob uma 
forma estruturada, pelo menos no sítio 
Web apropriado da Comissão:

Or.en

Justificação

As informações sobre os produtos biocidas são publicadas de forma estruturada e que 
permita a realização de pesquisas na Internet e, antes de mais, no sítio da Comissão 
consagrado aos produtos biocidas. 
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Alteração 431
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 1 – alínea d-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Uma referência clara se a 
substância activa satisfazer os critérios 
para classificação como persistente, 
bioacumulável e tóxica (PBT) ou muito 
persistente e muito bioacumulável 
(mPmB) em conformidade com o 
estabelecido no anexo XIII do 
Regulamento (CE) n.° 1907/2006 ou 
como apresentando propriedades 
perturbadoras do sistema endócrino ou se 
tiver sido classificada numa das seguintes 
categorias em virtude do disposto no 
Regulamento (CE) n.º 1272/2008: 
cancerígenas, mutagénicas, neurotóxicas, 
imunotóxicas, tóxicas para a reprodução, 
sensibilizantes.

Or.en

Justificação

É necessário fazer referência à classificação de determinadas substâncias biocidas em 
conformidade com a legislação comunitária em vigor. 

Alteração 432
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.° 1 – alínea h) 

Texto da Comissão Alteração

h) Métodos analíticos, se solicitados de 
acordo com o anexo II ou o anexo III do 
presente regulamento, que permitam 
detectar uma substância perigosa após a 
sua libertação no ambiente, bem como 

h) Métodos analíticos, quando solicitados 
de acordo com o Anexo II ou o Anexo III 
do presente regulamento, que permitam 
detectar uma substância perigosa após a 
sua libertação no ambiente (incluindo 
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determinar a exposição humana directa a 
essa mesma substância.

recursos hídricos e água potável), bem 
como determinar a exposição humana 
directa a essa mesma substância.

Or.en

Justificação

Trata-se de clarificar que seria igualmente necessário dispor de métodos de análise para os 
recursos hídricos e para a água potável. 

Alteração 433
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. O acesso do público a um inventário 
com informações detalhadas sobre 
produtos biocidas autorizados nos termos 
do n.º 3 do artigo 16.º e respectivos 
fabricantes será gratuito.

Or.de

Justificação

Os utilizadores finais devem estar em condições de distinguir entre produtos biocidas de 
baixo risco e de elevado risco e de, assim, poder tomar uma decisão de aquisição. 

Alteração 434
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 57 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os produtores, importadores e 
utilizadores profissionais de produtos 
biocidas devem, durante um período 
mínimo de três anos, manter registos dos 
produtos biocidas que produzem, colocam 

(1) Os produtores, importadores e 
utilizadores profissionais de produtos 
biocidas devem, durante um período 
mínimo de três anos, manter registos dos 
produtos biocidas que utilizam, 
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no mercado ou utilizam. Devem 
disponibilizar as informações relevantes 
contidas nesses registos à autoridade 
competente, mediante pedido.

especificando o nome do produto biocida, 
o tempo de aplicação e a dosagem de 
aplicação, a zona de utilização e os 
artigos e materiais em que o produto 
biocida foi utilizado.
Devem disponibilizar as informações 
relevantes contidas nesses registos à 
autoridade competente, mediante pedido. 
Terceiros, tais como o sector industrial da 
água para consumo humano, retalhistas 
ou residentes, podem solicitar o acesso a 
esta informação à autoridade competente.
Os produtores de produtos biocidas 
procedem a uma monitorização pós-
autorização, a pedido das autoridades 
competentes, e notificam as autoridades 
competentes dos resultados pertinentes.

Or. en

Justificação

Esta abordagem foi igualmente adoptada no regulamento relativo à colocação de produtos 
fitossanitários no mercado (Regulamento n.º 1107/2009), no artigo 67.º (manutenção de 
registos), n.ºs 1 a 3, e deveria também ser aplicada ao novo regulamento relativo aos 
produtos biocidas.

Alteração 435
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os produtores, importadores e 
utilizadores profissionais de produtos 
biocidas devem, durante um período 
mínimo de três anos, manter registos dos 
produtos biocidas que produzem, colocam 
no mercado ou utilizam. Devem 
disponibilizar as informações relevantes 
contidas nesses registos à autoridade 
competente, mediante pedido.

1. Os produtores, importadores e 
utilizadores profissionais de produtos 
biocidas devem, durante um período 
mínimo de dez anos, manter registos dos 
produtos biocidas que produzem, colocam 
no mercado ou utilizam. Devem 
disponibilizar as informações relevantes 
contidas nesses registos à autoridade 
competente, mediante pedido.
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Or. fr

Justificação

O período durante o qual os registos são mantidos deve ser suficientemente longo para 
permitir à autoridade competente efectuar controlos. O período de dez anos proposto é igual 
ao previsto no Regulamento REACH. 

Alteração 436
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os rótulos não devem ser enganosos e 
não devem, em caso algum, mencionar as 
indicações de «produto biocida de baixo 
risco», «não tóxico», «inofensivo» ou 
outras indicações semelhantes. Além disso, 
o rótulo deve conter, de forma clara e 
indelével, as seguintes informações:

2. Os rótulos não devem ser enganosos e 
não devem, em caso algum, mencionar as 
indicações de «produto não tóxico», 
«inofensivo» ou outras indicações 
semelhantes. Além disso, o rótulo deve 
conter, de forma clara e indelével, as 
seguintes informações:

Or. it

Justificação.

No caso dos produtos biocidas de baixo risco é possível indicar no rótulo que o produto 
pertence a esta categoria. 

Alteração 437
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 2 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

2. Os rótulos não devem ser enganosos e 
não devem, em caso algum, mencionar as 
indicações de «produto biocida de baixo 
risco», «não tóxico», «inofensivo» ou 
outras indicações semelhantes. Além disso, 
o rótulo deve conter, de forma clara e 

2. Os rótulos não devem ser enganosos e 
não devem, em caso algum, mencionar as 
indicações de «produto não tóxico», 
«inofensivo» ou outras indicações 
semelhantes. A indicação «produto 
biocida de baixo risco» deve estar 
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indelével, as seguintes informações: reservada para os produtos autorizados 
nos termos do n.º 3 do artigo 16.º. Além 
disso, o rótulo deve conter, de forma clara 
e indelével, as seguintes informações:

Or.de

Justificação

Os utilizadores finais devem estar em condições de distinguir entre produtos biocidas de 
baixo risco e de elevado risco e de, assim, poder tomar uma decisão de aquisição. 

Alteração 438
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Quando aplicável, o facto de o 
produto conter nanomateriais e os 
eventuais riscos específicos;

Or. fr

Justificação

O impacto dos nanomateriais na saúde e no ambiente é hoje largamente desconhecido. É 
necessário que os consumidores sejam correctamente informados. 

Alteração 439
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 2 – alínea c-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Todos os nanomateriais seguidos da 
palavra "nano" entre parênteses;

Or.en
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Justificação

Os nanomateriais presentes nos produtos biocidas devem igualmente ser claramente 
identificados no rótulo. 

Alteração 440
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Instruções de utilização e dosagem, 
expressa em unidades métricas, para cada 
uma das utilizações previstas nos termos da 
autorização;

e) Instruções de utilização e dosagem, 
expressa de forma significativa e 
inteligível para os utilizadores, 
relativamente a cada uma das utilizações 
previstas nos termos da autorização;

Or. it

Justificação

A dosagem expressa em unidades métricas não é compreensível por utilizadores que não 
sejam profissionais, sendo, por conseguinte, dificilmente inteligível para os consumidores. 
Requer-se, ao invés, que a dosagem tenha de ser expressa no rótulo de forma significativa e 
apropriada para o consumidor final. 

Alteração 441
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 2 – alínea g) 

Texto da Comissão Alteração

g) Menção «Ler as instruções apensas 
antes de utilizar», caso seja acompanhado 
por um folheto informativo;

g) Menção "Ler as instruções apensas antes 
de utilizar", caso seja acompanhado de um 
folheto informativo e, se for caso disso, 
advertências para grupos vulneráveis;

Or.en
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Justificação

A rotulagem dos produtos biocidas deveria assegurar uma melhor informação dos grupos 
vulneráveis. 

Alteração 442
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 2 – alínea m-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(m-A) Se relevante, a indicação «produto 
biocida de baixo risco» para os produtos 
autorizados nos termos do n.º 3 do artigo 
16.º.

Or.de

Justificação

Os utilizadores finais devem estar em condições de distinguir entre produtos biocidas de 
baixo risco e de elevado risco e de, assim, poder tomar uma decisão de aquisição. 

Alteração 443
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem exigir que
os produtos biocidas colocados no mercado 
nos seus territórios sejam rotulados na sua 
língua ou línguas nacionais.

3. Os produtos biocidas colocados no 
mercado nos territórios dos 
Estados-Membros devem ser rotulados na 
língua ou línguas do país de 
comercialização.

Or. fr

Justificação

Tanto os consumidores como os agentes das autoridades de controlo devem poder ter acesso 
às informações na sua língua materna. 
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Alteração 444
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão pode adoptar regras 
pormenorizadas sobre os tipos de 
informação a introduzir no Registo 
Comunitário de Produtos Biocidas e os 
procedimentos com este relacionados, em 
conformidade com o procedimento 
referido no n.º 2 do artigo 72.º.

5. A fim de assegurar o correcto 
funcionamento do Registo Comunitário 
de Produtos Biocidas, a Comissão pode 
adoptar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 71.º-A e nas 
condições previstas nos artigos 71.º-B e 
71.º-C, regras pormenorizadas sobre os 
tipos de informação a introduzir no Registo 
e os procedimentos com este relacionados

Or.en

Justificação

Um correcto funcionamento do Registo Comunitário de Produtos Biocidas em toda a UE 
requer a adopção de medidas detalhadas relacionadas com o funcionamento do registo 
através de actos delegados.  

Alteração 445
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os anúncios a produtos biocidas não se 
devem referir ao produto de uma forma 
enganosa no que diz respeito aos riscos do 
produto para a saúde humana ou para o 
ambiente. A publicidade a um produto 
biocida não pode, em caso algum, conter as 
menções «produto biocida de baixo risco», 
«não tóxico», «inofensivo», nem outras 
indicações semelhantes.

3. Os anúncios a produtos biocidas não se 
devem referir ao produto de uma forma 
enganosa no que diz respeito aos riscos do 
produto para a saúde humana ou para o 
ambiente. A publicidade a um produto 
biocida não pode, em caso algum, conter as 
menções «produto não tóxico», 
«inofensivo», nem outras indicações 
semelhantes.
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Or.it

Justificação

No caso dos produtos biocidas de baixo risco é possível indicar nos anúncios que o produto 
pertence a esta categoria. 

Alteração 446
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os anúncios a produtos biocidas não se 
devem referir ao produto de uma forma 
enganosa no que diz respeito aos riscos do 
produto para a saúde humana ou para o 
ambiente. A publicidade a um produto 
biocida não pode, em caso algum, conter as 
menções «produto biocida de baixo risco», 
«não tóxico», «inofensivo», nem outras 
indicações semelhantes.

3. Os anúncios a produtos biocidas não se 
devem referir ao produto de uma forma 
enganosa no que diz respeito aos riscos do 
produto para a saúde humana ou para o 
ambiente. A publicidade a um produto 
biocida não pode, em caso algum, conter as 
menções «produto biocida de baixo risco», 
«não tóxico», «inofensivo», nem outras 
indicações semelhantes. A publicidade que 
contenha a indicação «produto biocida de 
baixo risco» deve estar reservada para os 
produtos autorizados nos termos do n.º 3 
do artigo 16.º.

Or.de

Justificação

Os utilizadores finais devem estar em condições de distinguir entre produtos biocidas de 
baixo risco e de elevado risco e de, assim, poder tomar uma decisão de aquisição. 

Alteração 447
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Se relevante, propostas relativas a 
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limiares para produtos biocidas 
específicos ou grupos de produtos 
biocidas presentes nos artigos em trânsito.

Or.en

Justificação

O recurso a determinados produtos biocidas não autorizados na União Europeia afigura-se 
fácil em países terceiros; assim, a contaminação cruzada de artigos não pode ser 
completamente excluída. A Agência deve poder, se necessário, afastar-se do limiar geral de 
0,01% aplicável a artigos tratados em trânsito referidos no n.º 1 do artigo 47.º. 

Alteração 448
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 2 – alínea i-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(i-A) Proporcionar orientação e 
ferramentas na fase de utilização, 
nomeadamente:
- medidas de gestão integrada de pragas 
para lutar contra determinados vermes,
- supervisão da utilização do produto 
biocida,
- melhores práticas relativas à utilização 
do produto biocida, a fim de limitar a 
utilização à dosagem mínima necessária,
- gestão de pragas em zonas sensíveis, tais 
como escolas, locais de trabalho, jardins-
de-infância, espaços públicos, imediações 
de lagos, canais e rios, centros de 
geriatria,
- equipamento técnico para a aplicação do 
produto biocida e respectiva inspecção.

Or.en
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Alteração 449
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 2 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Será fixada uma taxa reduzida aplicável 
às pequenas e médias empresas, na acepção 
da Recomendação 2003/361/CE relativa à 
definição de micro, pequenas e médias 
empresas;

a) Será fixada uma taxa reduzida aplicável 
às pequenas e médias empresas, na acepção 
da Recomendação 2003/361/CE relativa à 
definição de micro, pequenas e médias 
empresas; tal não prejudica, de modo 
algum, a responsabilidade das 
autoridades competentes relevantes de 
levarem a efeito uma avaliação cuidadosa 
nos termos das disposições do presente 
regulamento;

Or.de

Justificação

As taxas devem reflectir o trabalho necessário, que tenha sido executado de forma adequada 
e eficiente. Por conseguinte, é inaceitável uma taxa anual sem justificação. As taxas só devem 
ser cobradas quando tal seja efectivamente necessário. 

Alteração 450
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 2 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Será fixada uma taxa reduzida aplicável 
às pequenas e médias empresas, na acepção 
da Recomendação 2003/361/CE relativa à 
definição de micro, pequenas e médias 
empresas;

a) Será fixada uma taxa reduzida aplicável 
às pequenas e médias empresas, na acepção 
da Recomendação 2003/361/CE relativa à 
definição de micro, pequenas e médias 
empresas. Tal circunstância em nada 
altera a responsabilidade que cabe à 
autoridade competente de efectuar uma 
avaliação cabal nos termos do presente 
regulamento;

Or.en
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Justificação

Na ausência de justificação, não deveria ser aplicável uma taxa anual e deveria ser levado a 
efeito um programa de consulta completo antes da introdução de tais medidas.  A Comissão e 
os Estados-Membros devem obviamente estar em condições de cobrir os seus custos, embora 
as taxas não devam constituir um obstáculo ao comércio por razões puramente económicas, 
uma vez que os produtos biocidas são essenciais em todos os domínios da saúde pública. 

Alteração 451
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 2 – alínea b-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) A estrutura das taxas deve ter em 
conta o facto de o produto sujeito a 
autorização respeitar os critérios dos 
produtos de baixo risco.

Or.fr

Justificação

A estrutura das taxas pode permitir o incentivo da produção de produtos de baixo risco. 

Alteração 452
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 2 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

d) Será devida uma taxa anual a pagar 
pelas pessoas que colocam produtos 
biocidas no mercado; Artigo 3.º

Suprimido

Or.de

Justificação

As taxas devem referir-se a trabalho necessário, que tenha sido executado de forma 
adequada e eficiente. Por conseguinte, é inaceitável uma taxa anual sem justificação. As 
taxas só devem ser cobradas quando tal seja efectivamente necessário. 
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Alteração 453
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Será devida uma taxa anual a pagar 
pelas pessoas que colocam produtos 
biocidas no mercado;

d) A taxa apenas será aplicável quando 
for efectivamente necessária;

Or. it

Justificação

Não se pode estabelecer a priori o pagamento de uma taxa anual. A taxa apenas deve ser 
aplicável quando for efectivamente necessária. 

Alteração 454
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 2 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

d) Será devida uma taxa anual a pagar 
pelas pessoas que colocam produtos 
biocidas no mercado; e

d) A taxa apenas será cobrada se for 
efectivamente necessária.

Or.en

Justificação

Na ausência de justificação, não deveria ser aplicável uma taxa anual e deveria ser levado a 
efeito um programa de consulta completo antes da introdução de tais medidas.  A Comissão e 
os Estados-Membros devem obviamente estar em condições de cobrir os seus custos, embora 
as taxas não devam constituir um obstáculo ao comércio por razões puramente económicas, 
uma vez que os produtos biocidas são essenciais em todos os domínios da saúde pública. 
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Alteração 455
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 2 – alínea e) 

Texto da Comissão Alteração

e) A estrutura e o montante das taxas 
devem ter em conta as tarefas que 
incumbem à Agência e às autoridades 
competentes ao abrigo do presente 
regulamento e ser fixados a um nível que 
possa assegurar que as receitas resultantes 
da cobrança de taxas, em combinação com 
outras fontes de receitas da Agência ao 
abrigo do presente regulamento, sejam 
suficientes para cobrir o custo dos serviços 
prestados.

e) As taxas apenas serão aplicadas 
quando efectivamente necessárias. A 
estrutura e o montante das taxas devem ter 
em conta as tarefas que incumbem à 
Agência e às autoridades competentes ao 
abrigo do presente regulamento e ser 
fixadas a um nível que possa assegurar que 
as receitas resultantes da cobrança de taxas, 
em combinação com outras fontes de 
receitas da Agência ao abrigo do presente 
regulamento, sejam suficientes para cobrir 
o custo dos serviços prestados.

Or.de

Justificação

As taxas devem referir-se a trabalho necessário, que tenha sido executado de forma 
adequada e eficiente. Por conseguinte, é inaceitável uma taxa anual sem justificação. As 
taxas só devem ser cobradas quando tal seja efectivamente necessário. 

Alteração 456
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 2 – alínea e-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(e-A) As taxas não poderão exceder 45 
000 euros.

Or.de

Justificação

O leque de taxas deve reflectir as taxas actualmente cobradas na Europa. 
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Alteração 457
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 71-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 71.º-A
Exercício da delegação

1. O poder de adoptar actos delegados, tal 
como referido nos artigos 6.º, n.º 4, 8.º, n.º 
5, 12.º, n.º 5, 13.º, n.º 1, 14.º, 19.º, n.º 3), 
21.º, n.º 5, 42.º, 46.º, n.º 4, 60.º, n.º 5, 70.º, 
n.º 1, 73.º e 77.º, n.º 1, é conferido à 
Comissão por um período de 5 anos a 
contar da entrada em vigor da presente 
directiva. A Comissão deve apresentar um
relatório relativo aos poderes delegados o 
mais tardar 6 meses antes do final do 
período de 5 anos. A delegação de poderes 
será automaticamente prorrogada por 
períodos de idêntica duração, salvo se o 
Parlamento Europeu e o Conselho a 
revogar de acordo com o disposto no 
artigo 71.º-B.
2. Logo que adoptar um acto delegado, a 
Comissão informará simultaneamente do 
facto o Parlamento Europeu e o 
Conselho.
3. Os poderes para adoptar actos 
delegados são conferidos à Comissão sem 
prejuízo das condições estipuladas nos 
artigos 71.º-B e 71.º-C.

Or.en

Justificação

Nos termos do artigo 290.º TFUE, o presente regulamento deve conter disposições 
detalhadas sobre a delegação de poderes. 
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Alteração 458
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 71-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 71.º-B
Revogação da delegação

1. A delegação de poderes referida nos 
artigos 6.º, n.º 4, 8.º, n.º 5, 12.º, n.º 5, 13.º, 
n.º 1, 14.º, 19.º, n.º 3, 21.º, n.º 5, 42.º, 46.º, 
n.º 4, 60.º, n.º 5, 70.º, n.º 1, 73.º e 77.º, n.º 
1, pode ser revogada a qualquer momento 
pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho.
2. A instituição que tiver dado início a um 
procedimento interno para decidir da 
revogação ou não da delegação de 
poderes informará a outra instituição e a 
Comissão o mais tardar um mês antes de 
ser tomada a decisão definitiva, indicando 
os poderes delegados que podem ser 
objecto de revogação e os motivos de tal 
revogação.
3. A decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
Produz efeitos imediatamente ou numa 
data posterior nela fixada. A decisão de 
revogação não prejudica os actos 
delegados já em vigor. e será publicada no 
Jornal Oficial da União Europeia.

Or.en

Justificação

Nos termos do artigo 290.º TFUE, o presente regulamento deve conter disposições 
detalhadas sobre a delegação de poderes. 
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Alteração 459
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 71-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 71.º-C
Objecções aos actos delegados

1. O Parlamento Europeu ou o Conselho 
poderão objectar a um acto delegado no 
prazo de três meses a contar da data da 
notificação.
Por iniciativa do Parlamento Europeu ou 
do Conselho, este prazo é prolongado por 
um mês.
2. Se, no termo deste prazo, nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
tiverem formulado objecções ao acto 
delegado, o acto delegado é publicado no 
Jornal Oficial da União Europeia e entra 
em vigor na data prevista nas suas 
disposições.
3. Se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho formularem objecções ao acto 
delegado, este não entrará em vigor. A 
instituição que formular objecções ao acto 
delegado expõe os motivos das mesmas.

Or.en

Justificação

Nos termos do artigo 290.º TFUE, o presente regulamento deve conter disposições 
detalhadas sobre a delegação de poderes. 

Alteração 460
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 72 – n.º 5 
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Texto da Comissão Alteração

5. Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os n.ºs 1, 
2, 4 e 6 do artigo 5.º-A e o artigo 7.º da 
Decisão 1999/468/CE, tendo em conta o 
disposto no seu artigo 8.º.

Suprimido

Or.en

Justificação

Devido à harmonização do regime de comitologia com o novo sistema de actos delegados, em 
conformidade com o preceituado no artigo 290.º do TFUE, o procedimento de 
regulamentação com controlo não se aplicará à execução do regulamento.  

Alteração 461
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode adaptar os anexos ao 
progresso científico e técnico.

A fim de ter em conta o progresso técnico, 
a Comissão pode adaptar, através de actos 
delegados, em conformidade com o artigo 
71.º-A e nas condições previstas nos 
artigos 71.º-B e 71.º-C, os anexos ao 
progresso científico e técnico.

Or.en

Justificação

A presente alteração é apresentada no intuito de harmonizar o regime de comitologia com o 
novo sistema de actos delegados, em conformidade com o preceituado no artigo 290.º do 
TFUE.  

Alteração 462
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode adaptar os anexos ao 
progresso científico e técnico.

A Comissão adapta os anexos ao progresso 
científico e técnico.

Or.de

Alteração 463
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, devem ser 
aprovadas de acordo com o procedimento 
de regulamentação com controlo previsto 
no n.º 4 do artigo 72.º.

Suprimido

Or.en

Justificação

A presente alteração é apresentada no intuito de harmonizar o regime de comitologia com o 
novo sistema de actos delegados, em conformidade com o preceituado no artigo 290.º do 
TFUE.  

Alteração 464
Tiziano Motti

Proposta de regulamento
Artigo 76 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se, com base em novas provas, um Estado-
Membro tiver razões fundamentadas para 
considerar que um produto biocida, embora
satisfazendo os requisitos do presente 
regulamento, constitui um risco grave para 
a saúde humana ou animal ou para o 
ambiente, pode tomar medidas provisórias 
adequadas. O Estado-Membro deve 

Se, com base em novas provas, um Estado-
Membro tiver razões fundamentadas para 
considerar que um produto biocida, embora 
satisfazendo os requisitos do presente 
regulamento, constitui um risco grave, de 
imediato ou a longo prazo, para a saúde 
humana, em particular das crianças, ou 
animal ou para o ambiente, pode tomar 
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informar imediatamente a Comissão e os 
outros Estados-Membros do facto, 
indicando os motivos que justificaram a 
sua decisão com base em novos dados.

medidas provisórias adequadas. O Estado-
Membro deve informar imediatamente a 
Comissão e os outros Estados-Membros do 
facto, indicando os motivos que 
justificaram a sua decisão com base em 
novos dados.

Or. it

Justificação

A especificação introduzida é oportuna para salientar o facto de as crianças terem menor 
tolerância aos produtos nocivos do que os adultos, nos quais a proposta de regulamento 
baseia os critérios de tolerância. De facto, é frequente que as crianças, sem terem 
consciência disso, se encontrem em locais pulverizados com biocidas e pesticidas, com 
consequências directa ou indirectamente imputáveis às substâncias nocivas, que se 
manifestam de imediato ou a longo prazo.  

Alteração 465
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta de regulamento
Artigo 76 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

Se, com base em novas provas, um Estado-
Membro tiver razões fundamentadas para 
considerar que um produto biocida, embora 
satisfazendo os requisitos do presente 
regulamento, constitui um risco grave para 
a saúde humana ou animal ou para o 
ambiente, pode tomar medidas provisórias 
adequadas. O Estado-Membro deve 
informar imediatamente a Comissão e os 
outros Estados-Membros do facto, 
indicando os motivos que justificaram a 
sua decisão com base em novos dados.

Se, com base em novas provas, um Estado-
Membro tiver razões fundamentadas para 
considerar que um produto biocida, embora 
satisfazendo os requisitos do presente 
regulamento, constitui um risco grave para 
a saúde humana ou animal ou para o 
ambiente, nomeadamente para grupos 
vulneráveis e nos casos em que exista um 
risco de as normas de qualidade da 
Directiva 2000/60/CE não serem 
satisfeitas, pode tomar medidas provisórias 
adequadas. O Estado-Membro deve 
informar imediatamente a Comissão e os
outros Estados-Membros do facto, 
indicando os motivos que justificaram a 
sua decisão.

Or.en
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Justificação

Garante o respeito dos princípios de subsidariedade e de precaução. Os Estados-Membros
devem aplicar legislação europeia secundária como a directiva-quadro relativa à água. 
Tendo em conta a recente adopção do regulamento relativo aos produtos fitossanitários, os 
Estados-Membros dispõem de margens de manobra suficientes para proteger os seus 
cidadãos e ecossistemas vulneráveis. 

Alteração 466
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve, de acordo com o
procedimento referido no n.º 3 do artigo 
72.º, autorizar a medida provisória por um 
período definido na decisão ou exigir que 
o Estado-Membro revogue a medida 
provisória.

Suprimido

Or.en

Justificação

Em virtude do disposto no artigo 193.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, recentemente adoptado, os Estados-Membros podem manter e estabelecer medidas 
de protecção reforçadas para melhorar a qualidade do ambiente e a protecção da saúde 
humana. 

Alteração 467
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve prosseguir o programa 
de trabalho relativo à análise sistemática de 
todas as substâncias activas existentes, 
iniciado de acordo com o estabelecido no 
n.º 2 do artigo 16.º da Directiva 98/8/CE, e 

1. A Comissão deve prosseguir o programa 
de trabalho relativo à análise sistemática de 
todas as substâncias activas existentes, 
iniciado de acordo com o estabelecido no 
n.º 2 do artigo 16.º da Directiva 98/8/CE, e 
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terminá-lo até 14 de Maio de 2014. A
Comissão pode adoptar regras de execução 
para a realização do programa de trabalho e 
especificar os direitos e obrigações 
conexos das autoridades competentes e dos 
participantes no programa. Essas medidas, 
que têm por objecto alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
completando-o, devem ser aprovadas de 
acordo com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
n.º 4 do artigo 72.º.

terminá-lo até 14 de Maio de 2014. A fim 
de assegurar uma transição sem atritos, a 
Comissão pode adoptar, através de actos 
delegados, em conformidade com o artigo 
71.º-A e nas condições previstas nos 
artigos 71.º-B e 71.º-C, regras de execução 
para a realização do programa de trabalho e 
especificar os direitos e obrigações 
conexos das autoridades competentes e dos 
participantes no programa e, dependendo 
dos progressos verificados na execução do 
programa de trabalho, a Comissão pode 
alargar a duração do mesmo por um 
período determinado.

Or.en

Justificação

A presente alteração é apresentada no intuito de harmonizar o regime de comitologia com o 
novo sistema de actos delegados, em conformidade com o preceituado no artigo 290.º do 
TFUE.  

Alteração 468
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

Dependendo dos progressos verificados 
na execução do programa de trabalho, a 
Comissão pode alargar a duração do 
mesmo por um período determinado. Essa 
medida, que tem por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, completando-o, deve ser 
aprovada de acordo com o procedimento 
de regulamentação com controlo previsto 
no n.º 4 do artigo 72.º.

Suprimido

Or.en
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Justificação

A presente alteração é apresentada no intuito de harmonizar o regime de comitologia com o 
novo sistema de actos delegados, em conformidade com o preceituado no artigo 290.º do 
TFUE.  

Alteração 469
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1 – parágrafo 3 

Texto da Comissão Alteração

Durante a execução do programa de 
trabalho, a Comissão deve decidir, de 
acordo com o procedimento estabelecido 
no n.º 4 do artigo 72.º, que uma substância 
activa deve ser incluída no anexo I do 
presente regulamento, e em que condições, 
ou, nos casos em que os requisitos 
previstos no artigo 4.° não sejam 
cumpridos ou em que as informações e 
dados necessários não tenham sido 
apresentados no prazo fixado, que essa 
substância activa não deve ser incluída no 
anexo I do presente regulamento. A 
decisão deve indicar a data em que a 
inclusão no Anexo I se torna efectiva.

A fim de assegurar a progressão do 
programa de trabalho, a Comissão deve, 
através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 71.º-A e nas 
condições previstas nos artigos 71.º-B e 
71.º-C, decidir que uma substância activa 
deve ser incluída no anexo I do presente 
regulamento, e em que condições, ou, nos 
casos em que os requisitos previstos no 
artigo 4.° não sejam cumpridos ou em que 
as informações e dados necessários não 
tenham sido apresentados no prazo fixado, 
que essa substância activa não deve ser 
incluída no anexo I do presente 
regulamento. A decisão deve indicar a data 
em que a inclusão no Anexo I se torna 
efectiva.

Or.en

Justificação

A presente alteração é apresentada no intuito de harmonizar o regime de comitologia com o 
novo sistema de actos delegados, em conformidade com o preceituado no artigo 290.º do 
TFUE.  

Alteração 470
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1 – parágrafo 3 
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Texto da Comissão Alteração

 Durante a execução do programa de 
trabalho, a Comissão deve decidir, de 
acordo com o procedimento estabelecido 
no n.º 4 do artigo 72.º, que uma substância 
activa deve ser incluída no anexo I do 
presente regulamento, e em que condições, 
ou, nos casos em que os requisitos 
previstos no artigo 4.° não sejam 
cumpridos ou em que as informações e 
dados necessários não tenham sido 
apresentados no prazo fixado, que essa 
substância activa não deve ser incluída no 
anexo I do presente regulamento. A 
decisão deve indicar a data em que a 
inclusão no Anexo I se torna efectiva.

 Durante a execução do programa de 
trabalho, a Comissão deve decidir, de 
acordo com o procedimento estabelecido 
no n.º 4 do artigo 72.º, que uma substância 
activa deve ser incluída no anexo I do 
presente regulamento, e em que condições, 
ou, nos casos em que os requisitos 
previstos no artigo 4.° não sejam 
cumpridos ou em que as informações e 
dados necessários não tenham sido 
apresentados no prazo fixado, que essa 
substância activa não deve ser incluída no 
anexo I do presente regulamento. A 
decisão deve indicar a data em que a 
inclusão no Anexo I se torna efectiva, a 
qual será de dois anos após a decisão.

Or.en

Justificação

O texto legislativo deveria indicar claramente os calendários aplicáveis. As autoridades 
competentes já concordaram com a fixação de um prazo de dois anos. 

Alteração 471
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Os produtos biocidas relativamente aos 
quais a autoridade do Estado-Membro 
rejeitou um pedido de autorização 
apresentado ao abrigo do n.º 3 ou decidiu 
não conceder a autorização, deixam de 
poder ser colocados no mercado depois de 
passados seis meses após essa rejeição ou 
essa decisão.

4. Os produtos biocidas relativamente aos 
quais a autoridade do Estado-Membro 
rejeitou um pedido de autorização 
apresentado ao abrigo do n.º 3 ou decidiu 
não conceder a autorização, deixam de 
poder ser colocados no mercado depois de 
passados seis meses após essa rejeição ou 
essa decisão. A eliminação, armazenagem, 
e utilização das existências de produtos 
biocidas relativamente aos quais a 
autoridade competente do Estado-
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Membro rejeitou um pedido de 
autorização apresentado ao abrigo do n.° 
3 ou decidiu não conceder a autorização 
são autorizados durante 18 meses a 
contar da data em que a sua inclusão se 
tornou efectiva.

Or.en

Justificação

Os prazos aplicáveis à eliminação, armazenagem e utilização de existências de produtos 
biocidas deveriam ser coerentes ao longo de todo o artigo. 

Alteração 472
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 81.º

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação ao disposto no artigo 47.°, 
os artigos e materiais tratados que 
incorporam produtos biocidas que não 
estão autorizados na Comunidade nem, 
pelo menos, num Estado-Membro e que 
estavam disponíveis no mercado em … 
[JO: inserir a data referida no primeiro 
parágrafo do artigo 85.º] podem, até à data 
de uma decisão de concessão de 
autorização para esses produtos biocidas, 
continuar a ser colocados no mercado se o 
pedido de autorização for apresentado o 
mais tardar até 1 de Janeiro de 2017. Em 
caso de recusa da concessão de autorização 
de colocação no mercado de um produto 
biocida, os artigos e materiais tratados que 
incorporem esse produto biocida deixam de 
poder ser colocados no mercado passados 
seis meses após essa decisão.

 Em derrogação ao disposto no artigo 47.°, 
os artigos e materiais tratados que 
incorporam produtos biocidas que não 
estão autorizados na Comunidade nem, 
pelo menos, num Estado-Membro e que 
estavam disponíveis no mercado em … : 
[JO: inserir a data referida no primeiro 
parágrafo do artigo 85.º] podem, até à data 
de uma decisão de concessão de 
autorização para esses produtos biocidas, 
continuar a ser colocados no mercado se o 
pedido de autorização for apresentado o 
mais tardar até 1 de Janeiro de 2013. Em 
caso de recusa da concessão de autorização 
de colocação no mercado de um produto 
biocida, os artigos e materiais tratados que 
incorporem esse produto biocida deixam de 
poder ser colocados no mercado passados 
seis meses após essa decisão.

Or. en
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Alteração 473
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 81.º

Texto da Comissão Alteração

 Em derrogação ao disposto no artigo 47.°, 
os artigos e materiais tratados que 
incorporam produtos biocidas que não 
estão autorizados na Comunidade nem, 
pelo menos, num Estado Membro e que 
estavam disponíveis no mercado em … 
[JO: inserir a data referida no primeiro 
parágrafo do artigo 85.º] podem, até à data 
de uma decisão de concessão de 
autorização para esses produtos biocidas, 
continuar a ser colocados no mercado se o 
pedido de autorização for apresentado o 
mais tardar até 1 de Janeiro de 2017. Em 
caso de recusa da concessão de autorização 
de colocação no mercado de um produto 
biocida, os artigos e materiais tratados que 
incorporem esse produto biocida deixam de 
poder ser colocados no mercado passados 
seis meses após essa decisão.

 Em derrogação ao disposto no artigo 47.°, 
os artigos e materiais tratados que 
incorporam produtos biocidas que não 
estão autorizados na Comunidade nem, 
pelo menos, num Estado-Membro e que 
estavam disponíveis no mercado em …  
[JO: inserir a data referida no primeiro 
parágrafo do artigo 85.º] podem, até à data 
de uma decisão de concessão de 
autorização para esses produtos biocidas, 
continuar a ser colocados no mercado se o 
pedido de autorização for apresentado o 
mais tardar até 1 de Janeiro de 2017. Em 
caso de recusa da concessão de autorização
de colocação no mercado de um produto 
biocida, os artigos e materiais tratados que 
incorporem esse produto biocida deixam de 
poder ser colocados no mercado decorridos 
doze meses após essa decisão.

Or.deJustificação

O prazo previsto deve ser alargado para ter em conta o ciclo económico dos importadores. 
Os comerciantes encomendam bens até 18 meses antes de os mesmos surgirem nas 
prateleiras. Um prazo de doze meses garantiria aos importadores a necessária segurança 
jurídica. 

Alteração 474
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Artigo 81 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A eliminação, armazenagem e utilização 
de existências de produtos biocidas que 
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não estão autorizados para a utilização 
relevante pela autoridade competente ou 
pela Comissão são autorizadas durante 
doze meses após a data da decisão 
referida no primeiro parágrafo do artigo 
80.º ou durante doze meses após a data 
referida no segundo parágrafo do mesmo 
artigo, conforme a que ocorrer mais 
tarde.

Or.en

Justificação

O aditamento do presente parágrafo retirado do artigo 80.º garante a coerência das medidas 
relativas aos novos produtos cobertos pelo regulamento relativo aos produtos biocidas. 

Alteração 475
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 82

Texto da Comissão Alteração

Artigo 82.º
Medidas transitórias relativas a materiais 
destinados a entrar em contacto com 
géneros alimentícios

Suprimido

1. Os pedidos de autorização de produtos 
biocidas que sejam materiais destinados a 
entrar em contacto com géneros 
alimentícios e que estavam disponíveis no 
mercado em [JO: inserir a data referida 
no primeiro parágrafo do artigo 85.º] 
devem ser apresentados o mais tardar até 
1 de Janeiro de 2017.
Os materiais destinados a entrar em 
contacto com géneros alimentícios que 
estavam disponíveis no mercado em… 
[JO: inserir a data referida no primeiro 
parágrafo do artigo 85.º] e relativamente 
aos quais foi apresentado um pedido em 
conformidade com o n.º 1 podem 
continuar a ser colocados no mercado até 



PE439.891v01-00 90/92 AM\810555PT.doc

PT

à data da decisão de concessão da 
autorização ou de recusa de concessão da 
autorização. Em caso de recusa da 
concessão de uma autorização de 
colocação no mercado desse produto 
biocida, esse produto biocida deixa de 
poder ser colocado no mercado decorridos 
seis meses após essa decisão.
Os materiais destinados a entrar em 
contacto com géneros alimentícios que 
estavam disponíveis no mercado em… 
[JO: inserir a data referida no primeiro 
parágrafo do artigo 85.º] e relativamente 
aos quais não foi apresentado um pedido 
em conformidade com o n.º 1 podem 
continuar a ser colocados no mercado até 
seis meses após a data referida no n.º 1.
2. A eliminação, armazenagem e 
utilização de existências de produtos 
biocidas que não sejam autorizados para 
a utilização relevante pela autoridade 
competente ou pela Comissão são 
autorizadas durante doze meses após a 
data da decisão referida no segundo 
parágrafo do n.º 1 ou durante doze meses 
após a data referida no terceiro parágrafo 
do n.º 1, conforme a que ocorrer mais 
tarde.

Or. fr

Justificação

Os materiais destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios estão já 
contemplados no Regulamento (CE) n.º 1935/2004. Este regulamento não cobre, 
possivelmente, todos os aspectos da avaliação destes materiais e da sua utilização, mas 
devem ser introduzidas novas restrições através de uma revisão da legislação relativa aos 
materiais que estão em contacto com géneros alimentícios e não no regulamento relativo aos 
produtos biocidas, a fim de evitar uma duplicação da regulamentação e das avaliações.

Alteração 476
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 82.º 
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 82.º
Medidas transitórias relativas a materiais 
destinados a entrar em contacto com 
géneros alimentícios

Suprimido

1. Os pedidos de autorização de produtos 
biocidas que sejam materiais destinados a 
entrar em contacto com géneros 
alimentícios e que estavam disponíveis no 
mercado em [JO: inserir a data referida 
no primeiro parágrafo do artigo 85.º] 
devem ser apresentados o mais tardar até 
1 de Janeiro de 2017.
Os materiais destinados a entrar em 
contacto com géneros alimentícios que 
estavam disponíveis no mercado em… 
[JO: inserir a data referida no primeiro
parágrafo do artigo 85.º] e relativamente 
aos quais foi apresentado um pedido em 
conformidade com o n.º 1 podem 
continuar a ser colocados no mercado até 
à data da decisão de concessão da 
autorização ou de recusa de concessão da 
autorização. Em caso de recusa da 
concessão de uma autorização de 
colocação no mercado desse produto 
biocida, esse produto biocida deixa de 
poder ser colocado no mercado passados 
seis meses após essa decisão.
Os materiais destinados a entrar em 
contacto com géneros alimentícios que 
estavam disponíveis no mercado em… 
[JO: inserir a data referida no primeiro 
parágrafo do artigo 85.º] e relativamente 
aos quais não foi apresentado um pedido 
em conformidade com o n.º 1 podem 
continuar a ser colocados no mercado até 
seis meses após a data referida no n.º 1.
2. A eliminação, armazenagem e 
utilização de existências de produtos 
biocidas que não sejam autorizados para 
a utilização relevante pela autoridade 
competente ou pela Comissão são 
autorizadas durante doze meses após a 
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data da decisão referida no segundo 
parágrafo do n.º 1 ou durante doze meses 
após a data referida no terceiro parágrafo 
do n.º 1, conforme a que ocorrer mais 
tarde.

Or.en

Justificação

Os materiais destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios não devem constar 
da proposta, porquanto tal poderia conduzir a uma dupla regulamentação e avaliação. Os 
materiais destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios estão já contemplados 
no Regulamento (CE) n.º 1935/2004. Caso sejam efectuadas modificações às regras que 
regulamentam os materiais que entram em contacto com os géneros alimentares, as mesmas 
devem constituir objecto de uma revisão da legislação relativa a esta questão e não através 
de um alargamento do âmbito de aplicação do regulamento relativo aos produtos biocidas. 


