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Alteração 227
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 15 – N.º 2 – parágrafo 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

2. O pedido de autorização deve ser 
formulado pelo responsável, ou em nome 
do responsável, pela colocação no mercado 
de um produto biocida num dado 
Estado-Membro ou na Comunidade.

2. O pedido de autorização deve ser 
formulado pelo responsável, ou em nome 
do responsável, pela colocação inicial no 
mercado de um produto biocida num dado 
Estado-Membro ou na Comunidade.

Or.de

Justificação

A presente alteração constitui uma adaptação à alteração proposta pelo mesmo autor à 
alínea i) do artigo 3.º. Tal como acontece com o REACH, não apenas a "primeira entrega", 
mas toda e "qualquer entrega", deve ser entendida como uma "colocação no mercado", de 
molde a garantir que a saúde e a legislação ambiental sejam aplicáveis em todas as fases. 
Mas, evidentemente, o pedido de autorização só é necessário para a primeira colocação no 
mercado. 

Alteração 228
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O pedido de autorização deve ser 
formulado pelo responsável, ou em nome 
do responsável, pela colocação no mercado 
de um produto biocida num dado 
Estado-Membro ou na Comunidade.

2. O pedido de autorização deve ser 
formulado pelo titular da autorização, ou 
em nome do titular da autorização. Esta 
pessoa pode ser, mas não 
necessariamente, a pessoa responsável 
pela colocação no mercado de um produto 
biocida num dado Estado-Membro ou na 
Comunidade.

Or. it
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Alteração 229
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O pedido de autorização deve ser 
formulado pelo responsável, ou em nome 
do responsável, pela colocação no mercado 
de um produto biocida num dado 
Estado-Membro ou na Comunidade.

2. O pedido de autorização deve ser 
formulado pelo responsável, ou em nome 
do titular da autorização. Esta pessoa 
pode ser, mas não necessariamente, a 
pessoa responsável pela colocação no 
mercado de um produto biocida num dado 
Estado-Membro ou na Comunidade.

Or. fr

Justificação

A pessoa responsável pela colocação do produto no mercado não é sempre o titular da 
autorização. A indústria carece deste tipo de flexibilidade na cadeia de abastecimento. O 
texto deve referir explicitamente que, no caso de o requerente pretender obter uma 
autorização para uma formulação-quadro, tal deverá ser apresentado num único pedido de 
autorização que cubra todos os produtos que se pretende incluir nessa formulação. 

Alteração 230
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O pedido de autorização deve ser
formulado pelo responsável, ou em nome 
do responsável, pela colocação no mercado 
de um produto biocida num dado 
Estado-Membro ou na Comunidade.

2. O pedido de autorização deve ser 
formulado pelo titular da autorização, ou 
em nome do titular da autorização. Esta 
pessoa pode ser, mas não 
necessariamente, a pessoa responsável 
pela colocação no mercado de um produto 
biocida num dado Estado-Membro ou na 
Comunidade.

Or.en
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Justificação

A indústria carece de uma maior flexibilidade na cadeia de abastecimento. Na verdade, não é 
raro que um produto seja importado para um país e comercializado sob a responsabilidade 
de um distribuidor que não corresponde ao titular da autorização, ou, no caso das empresas 
multinacionais, que cada uma das empresas-irmãs seja responsável pela colocação do 
produto no mercado do respectivo país.  A disposição segundo a qual o titular da autorização 
e o responsável pela colocação do produto no mercado sejam uma só e mesma pessoa criaria 
um quadro muito rígido e pouco prático para o trabalho no sector.

Alteração 231
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

O requerente poderá fazer dar entrada a 
um único pedido de autorização relativo a 
um grupo de produtos que se destinem a 
ser autorizados ao abrigo de uma 
formulação-quadro.

Or.en

Justificação

A indústria carece deste tipo de flexibilidade na cadeia de abastecimento. O texto deve 
indicar explicitamente que, no caso de o requerente ambicionar obter uma autorização para 
uma formulação-quadro, deverá apresentar um único pedido que abranja todos os produtos 
que se destinem a fazer parte de tal formulação. Essa indicação não faz actualmente parte do 
texto. 

Alteração 232
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O requerente poderá apresentar um 
único pedido de autorização para um 
grupo de produtos que se destinem a ser 
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autorizados ao abrigo de uma 
formulação-quadro.

Or. fr

Justificação

A pessoa responsável pela colocação do produto no mercado não é sempre o titular da 
autorização. A indústria carece deste tipo de flexibilidade na cadeia de abastecimento. O 
texto deve referir explicitamente que, no caso de o requerente pretender obter uma 
autorização para uma formulação-quadro, tal deverá ser apresentado num único pedido de 
autorização que cubra todos os produtos que se pretende incluir nessa formulação. 

Alteração 233
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5 – parágrafo 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Serão elaboradas e aplicadas medidas de 
carácter obrigatório no âmbito de uma 
Directiva-Quadro de acção comunitária, a 
fim de se lograr uma utilização 
sustentável e profissional dos produtos 
biocidas, incluindo a introdução de 
Planos de Acção Nacionais, a gestão 
integrada de pragas, medidas de 
atenuação dos riscos e o fomento de 
alternativas.
Dois anos após a aprovação do presente 
Regulamento, a Comissão apresentará 
uma proposta ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho.

Or.en
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Alteração 234
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5 -A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

5-A. Há que evitar as infecções 
provocadas por organismos nocivos 
através de medidas apropriadas de 
dissuasão, destinadas a eliminar, ou a 
repelir, esses organismos. 
Adicionalmente, haverá que tomar outras 
medidas de precaução, como, por
exemplo, a armazenagem adequada dos 
produtos, a observância das normas de 
higiene e a eliminação imediata dos 
resíduos. Só se estas medidas não 
produzirem efeitos, se deverá desencadear 
outras iniciativas. Os produtos biocidas 
que apresentem menores riscos para os 
seres humanos, os animais e o ambiente 
devem ser invariavelmente antes dos 
outros. Os produtos biocidas que se 
destinem a afectar, eliminar ou destruir 
animais passíveis de experienciar dor e 
sofrimento só deverão ser utilizados em 
última instância.

Or.en

Justificação

O artigo 15.º deverá ser abrangido por um novo n.º 1, de molde a incluir regulamentações 
sobre o uso sustentável dos produtos biocidas. 

Alteração 235
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b) – subalínea i) 

Texto da Comissão Alteração

i) É suficientemente eficaz; i) É necessário e suficientemente eficaz;
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Or.en

Justificação

A presente alteração garante uma protecção consistente do meio ambiente e da saúde 
humana. É necessário respeitar todas as normas comunitárias relevantes para a defesa do 
ambiente. Esse objectivo também é garantido pela Directiva 98/8/CE relativa aos produtos 
biocidas.  Para além disso, haverá que ter em conta, quer a protecção dos grupos vulneráveis 
— de acordo com o que prevê o Regulamento (CE) n.º 1107/2009 relativo à colocação no 
mercado dos produtos fitofarmacêuticos —, quer os efeitos combinados. 

Alteração 236
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii) 

Texto da Comissão Alteração

ii) Não apresenta efeitos inadmissíveis nos 
organismos visados, em especial uma 
resistência inaceitável ou uma resistência 
cruzada, nem provoca dor nem sofrimento 
desnecessários nos vertebrados;

ii) Não apresenta efeitos, reais ou 
potenciais, inadmissíveis nos organismos 
visados, em especial uma resistência 
inaceitável ou uma resistência cruzada, 
nem provoca dor nem sofrimento 
desnecessários nos vertebrados;

Or.en

Justificação

A presente alteração garante uma protecção consistente do meio ambiente e da saúde 
humana. É necessário respeitar todas as normas comunitárias relevantes para a defesa do 
ambiente. Esse objectivo também é garantido pela Directiva 98/8/CE relativa aos produtos 
biocidas.  Para além disso, haverá que ter em conta, quer a protecção dos grupos vulneráveis 
— de acordo com o que prevê o Regulamento (CE) n.º 1107/2009 relativo à colocação no 
mercado dos produtos fitofarmacêuticos —, quer os efeitos combinados. 

Alteração 237
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iii) 
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Texto da Comissão Alteração

iii) Não tem efeitos inadmissíveis, por si 
mesmo ou resultante dos seus resíduos, 
directa ou indirectamente, na saúde 
humana ou animal;

iii) Não acarretará qualquer efeito nocivo, 
imediato ou a prazo, nem para a saúde 
humana, por si mesmo ou resultante dos 
seus resíduos, nomeadamente na dos 
grupos de pessoas vulneráveis, nem para 
a saúde animal, directamente ou por via 
da água potável (tendo em conta as 
substâncias resultantes do tratamento da 
água), dos géneros alimentícios, dos 
alimentos para animais ou do ar, nem 
terá consequências no local de trabalho 
ou por via de quaisquer outros efeitos 
indirectos, tendo em conta os efeitos 
cumulativos e sinérgicos conhecidos, caso 
existam métodos científicos aceites pela 
Autoridade para os avaliar, nem nas 
águas subterrâneas;

Or.en

Justificação

É inaceitável falar de efeitos "inaceitáveis", quando se fala da saúde humana. No contexto da 
autorização de produtos fitofarmacêuticos, o termo "inaceitável" só foi utilizado no âmbito 
dos efeitos ambientais. A formulação do Regulamento PFF é a que deve ser usada aqui, tanto 
mais que também inclui os efeitos cumulativos e sinérgicos. 

Alteração 238
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iii) 

Texto da Comissão Alteração

iii) Não tem efeitos inadmissíveis, por si 
mesmo ou resultante dos seus resíduos, 
directa ou indirectamente, na saúde 
humana ou animal;

iii) Não tem efeitos adversos, reais ou 
potenciais, por si mesmo ou resultante dos 
seus metabolitos e resíduos, directa ou 
indirectamente, na saúde dos seres 
humanos e, designadamente, das pessoas 
pertencentes a grupos vulneráveis, ou na 
saúde animal;
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Or.en

Justificação

A presente alteração garante uma protecção consistente do meio ambiente e da saúde 
humana. É necessário respeitar todas as normas comunitárias relevantes para a defesa do 
ambiente. Esse objectivo também é garantido pela Directiva 98/8/CE relativa aos produtos 
biocidas. Para além disso, haverá que ter em conta, quer a protecção dos grupos vulneráveis 
— de acordo com o que prevê o Regulamento (CE) n.º 1107/2009 relativo à colocação no 
mercado dos produtos fitofarmacêuticos —, quer os efeitos combinados. 

Alteração 239
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iii) 

Texto da Comissão Alteração

iii) Não tem efeitos inadmissíveis, por si 
mesmo ou resultante dos seus resíduos, 
directa ou indirectamente, na saúde 
humana ou animal;

iii) Não tem efeitos inadmissíveis, 
imediatos ou a prazo, por si mesmo ou 
resultante dos seus resíduos, directa ou 
indirectamente, na saúde humana ou 
animal, levando em linha de conta os 
grupos vulneráveis;

Or.en

Alteração 240
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iv) – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

iv) Não tem efeitos inadmissíveis, por si 
mesmo ou resultante dos seus resíduos, no 
ambiente, tendo especialmente em conta as 
seguintes considerações:

iv) Não tem efeitos reais ou potenciais, 
por si mesmo ou resultante dos seus 
resíduos, no ambiente, tendo especialmente 
em conta as seguintes considerações:

Or.en
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Justificação

A presente alteração garante uma protecção consistente do meio ambiente e da saúde 
humana. É necessário respeitar todas as normas comunitárias relevantes para a defesa do 
ambiente. Esse objectivo também é garantido pela Directiva 98/8/CE relativa aos produtos 
biocidas. Para além disso, haverá que ter em conta, quer a protecção dos grupos vulneráveis 
— de acordo com o que prevê o Regulamento (CE) n.º 1107/2009 relativo à colocação no 
mercado dos produtos fitofarmacêuticos —, quer os efeitos combinados. 

Alteração 241
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iv) – travessão 1 

Texto da Comissão Alteração

- destino e distribuição no ambiente; - destino e distribuição no ambiente, 
incluindo distribuição a longa distância;

Or.en

Justificação

A presente alteração garante uma protecção consistente do meio ambiente e da saúde 
humana. É necessário respeitar todas as normas comunitárias relevantes para a defesa do 
ambiente. Esse objectivo também é garantido pela Directiva 98/8/CE relativa aos produtos 
biocidas. Para além disso, haverá que ter em conta, quer a protecção dos grupos vulneráveis 
— de acordo com o que prevê o Regulamento (CE) n.º 1107/2009 relativo à colocação no 
mercado dos produtos fitofarmacêuticos —, quer os efeitos combinados. 

Alteração 242
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iv) – travessão 2 

Texto da Comissão Alteração

- contaminação das águas superficiais 
(incluindo as águas marinhas e dos 
estuários), das águas subterrâneas e da 
água potável, do ar e dos solos;

- contaminação das águas superficiais 
(incluindo as águas marinhas e dos 
estuários), das águas subterrâneas e da 
água potável, do ar e dos solos, tendo em 
conta locais distantes do local de 
utilização, devido ao seu transporte a 
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longa distância no ambiente;

Or.en

Justificação

A presente alteração busca uma convergência com a formulação adoptada no caso dos PFF. 

Alteração 243
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) Podem ser determinadas, de acordo com 
os requisitos relevantes constantes dos 
anexos II e III, a natureza, a quantidade e a 
equivalência técnica das substâncias
activas presentes no produto biocida e, 
quando necessário, quaisquer impurezas e 
substâncias não activas toxicológica ou 
ecotoxicologicamente significativas e os 
seus resíduos de importância toxicológica 
ou ambiental resultantes das utilizações a 
autorizar;

c) Devem ser determinadas, de acordo com 
os requisitos relevantes constantes dos 
anexos II e III, a natureza, a quantidade e a 
equivalência técnica das substâncias 
activas presentes no produto biocida e, 
quando necessário, quaisquer impurezas e 
substâncias não activas toxicológica ou 
ecotoxicologicamente significativas e os 
seus metabolitos e resíduos de importância 
toxicológica ou ambiental resultantes das 
utilizações a autorizar;

Or.en

Alteração 244
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Todas as condições normais em que o 
produto biocida pode ser utilizado;

a) Todas as condições normais, ou outros 
cenários realistas, como é o caso dos 
acidentes, em que o produto biocida pode 
ser utilizado;

Or.en
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Justificação

A presente alteração garante uma protecção consistente do meio ambiente e da saúde 
humana. É necessário respeitar todas as normas comunitárias relevantes para a defesa do 
ambiente. Esse objectivo também é garantido pela Directiva 98/8/CE relativa aos produtos 
biocidas. Para além disso, haverá que ter em conta, quer a protecção dos grupos vulneráveis 
— de acordo com o que prevê o Regulamento (CE) n.º 1107/2009 relativo à colocação no 
mercado dos produtos fitofarmacêuticos —, quer os efeitos combinados. 

Alteração 245
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – alínea c-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

c)-A Efeitos cumulativos ou sinérgicos.

Or.en

Justificação

A presente alteração garante uma protecção consistente do meio ambiente e da saúde 
humana. É necessário respeitar todas as normas comunitárias relevantes para a defesa do 
ambiente. Esse objectivo também é garantido pela Directiva 98/8/CE relativa aos produtos 
biocidas. Para além disso, haverá que ter em conta, quer a protecção dos grupos vulneráveis 
— de acordo com o que prevê o Regulamento (CE) n.º 1107/2009 relativo à colocação no 
mercado dos produtos fitofarmacêuticos —, quer os efeitos combinados. 

Alteração 246
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. A autorização de colocação no mercado 
de um produto biocida de baixo risco está
sujeita ao cumprimento dos requisitos 
estabelecidos nas alíneas b), c) e d) do 
n.º 1.

3. A autorização de colocação no mercado 
de um produto biocida de baixo risco só 
pode ser concedida, se as substâncias 
activas forem avaliadas como substâncias 
activas de baixo risco e incluídas no 
Anexo I (ou em Anexo separado), nos 
termos do disposto no artigo 4.º e no 
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artigo 5.º, ficando a autorização sujeita ao 
cumprimento dos requisitos estabelecidos 
nas alíneas a), b), c) e d) do n.º 1.

Or.en

Justificação

A proposta da Comissão não salvaguarda qualquer tipo de avaliação das substâncias activas 
de baixo risco ao nível de toda a UE. Não fica de modo algum claro quais as substâncias 
activas que um produto de baixo risco pode conter. A fim de classificar um produto como 
sendo de baixo risco, é fundamental saber o que ele contém. Por isso, as substâncias activas 
de um produto de baixo risco devem, no mínimo dos mínimos, ser avaliadas ao nível de toda 
a UE e incluídas no Anexo I, a fim de que o produto possa ser reconhecido como um produto 
de baixo risco. 

Alteração 247
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 5 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Ser tido como possuidor de 
propriedades de desregulação endócrina.

Or.en

Justificação

Atendendo aos riscos para a saúde que caracterizam estas substâncias, não se deve permitir 
que elas cheguem às mãos do público em geral. 

Alteração 248
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 5 – alínea b-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

b-A) Produzir efeitos neurotóxicos ou 
imunotóxicos ao nível do 
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desenvolvimento.

Or.en

Alteração 249
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Um produto biocida deve ser 
considerado produto biocida de baixo risco 
se forem cumpridas as seguintes duas 
condições:

1. Um produto biocida deve ser 
considerado produto biocida de baixo 
risco, se as substâncias activas que nele 
estão presentes fizerem parte do Anexo I e 
se forem cumpridas as seguintes duas 
condições:

Or.en

Justificação

A proposta da Comissão não salvaguarda qualquer tipo de avaliação das substâncias activas 
de baixo risco ao nível de toda a UE. Não fica de modo algum claro quais as substâncias 
activas que um produto de baixo risco pode conter. A fim de classificar um produto como 
sendo de baixo risco, é fundamental saber o que ele contém. Por isso, as substâncias activas 
de um produto de baixo risco devem, no mínimo dos mínimos, ser avaliadas ao nível de toda 
a UE e incluídas no Anexo I, a fim de que o produto possa ser reconhecido como um produto 
de baixo risco. 

Alteração 250
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Um produto biocida deve ser 
considerado produto biocida de baixo risco 
se forem cumpridas as seguintes duas
condições:

1. Um produto biocida deve ser 
considerado produto biocida de baixo 
risco, se forem cumpridas uma, ou duas, 
das seguintes condições:
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Or.en

Alteração 251
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 1 - alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) os efeitos cumulativos das 
substâncias activas e das substâncias não 
activas são tidos em conta e definidos 
como de baixo risco.

Or.en

Alteração 252
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Contudo, produto biocida não deve ser 
considerado produto biocida de baixo 
risco se preencher, pelo menos, uma das 
seguintes condições:

Contudo, são necessárias medidas 
específicas de uso sustentável, com 
tecnologias adequadas para controlar a 
utilização, caso se pretenda que um 
produto biocida preencha, pelo menos, 
duas das seguintes condições:

Or.en

Alteração 253
Rovana Plumb

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Conter uma ou mais substâncias activas a) Libertar uma ou mais substâncias 
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que satisfazem os critérios para 
classificação como persistente, 
bioacumulável e tóxico (PBT) ou muito 
persistente e muito bioacumulável (mPmB) 
em conformidade com o estabelecido no 
anexo XIII do Regulamento (CE) 
n.° 1907/2006;

químicas durante a sua utilização normal, 
ou conter uma ou mais substâncias activas 
que satisfazem os critérios para 
classificação como persistente, 
bioacumulável e tóxico (PBT) ou muito 
persistente e muito bioacumulável 
(mPmB), em conformidade com o 
estabelecido no anexo XIII do 
Regulamento (CE) n.° 1907/2006;

Or.en

Justificação

Em nome do rigor, proponho que o texto seja reformulado deste modo. 

Alteração 254
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Conter uma ou mais substâncias activas
que satisfazem os critérios para 
classificação como persistente, 
bioacumulável e tóxico (PBT) ou muito 
persistente e muito bioacumulável (mPmB) 
em conformidade com o estabelecido no 
anexo XIII do Regulamento (CE) 
n.° 1907/2006;

a) Conter uma ou mais substâncias que 
satisfazem os critérios para classificação 
como poluente orgânico persistente 
(POP), persistente, bioacumulável e tóxico 
(PBT, mP) ou muito persistente e muito 
bioacumulável (mPmB) em conformidade 
com o estabelecido no anexo XIII do 
Regulamento (CE) n.° 1907/2006;

Or.en

Alteração 255
Rovana Plumb

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Conter uma ou mais substâncias activas 
qualificadas como perturbadoras do 

b) Libertar uma ou mais substâncias 
químicas durante a sua utilização normal, 
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sistema endócrino; ou conter uma ou mais substâncias activas 
qualificadas como perturbadoras do 
sistema endócrino;

Or.en

Justificação

Em nome do rigor, proponho que o texto seja reformulado deste modo. 

Alteração 256
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Conter uma ou mais substâncias 
activas qualificadas como perturbadoras 
do sistema endócrino;

b) Conter qualquer substância qualificada
como perturbadora do sistema endócrino;

Or.en

Alteração 257
Rovana Plumb

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c) – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

c) Conter uma ou mais substâncias activas 
classificadas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.° 1272/2008, ou 
preenchendo os critérios de classificação, 
como:

c) Libertar uma ou mais substâncias 
químicas durante a sua utilização normal, 
ou conter uma ou mais substâncias activas 
classificadas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.° 1272/2008, ou 
preenchendo os critérios de classificação, 
como:

Or.en
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Justificação

Em nome do rigor, proponho que o texto seja reformulado deste modo. 

Alteração 258
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

c) Conter uma ou mais substâncias activas 
classificadas em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.° 1272/2008, ou 
preenchendo os critérios de classificação, 
como:

c) Conter uma ou mais substâncias activas 
que sejam substâncias potencialmente 
perigosas, ou que tenham sido
classificadas, em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.° 1272/2008, ou 
preenchendo os critérios de classificação, 
como:

Or.en

Justificação

A presente alteração encerra uma definição consentânea com o Regulamento PFF, o qual 
prevê que um produto de baixo risco não pode, em circunstância alguma, conter uma 
substância potencialmente perigosa (n.º 1, alínea b), do artigo 47.º). 

Alteração 259
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c) – subalínea vi-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

via) explosive;

Or.en

Justificação

It must be ensured that biocidal products of low-risk are of low-hazard. 
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Alteração 260
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c) – subalínea vi-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

vi-A) corrosivas.

Or.en

Alteração 261
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea vi-B) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

vi-B) corrosivas;

Or.en

Justificação

Há que garantir que os produtos biocidas de baixo risco apresentem um grau mínimo de 
perigosidade. 

Alteração 262
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c) – subalínea vi-C) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

vi-C) muito tóxicos ou tóxicos;

Or.en

Justificação

Há que garantir que os produtos biocidas de baixo risco apresentem um grau mínimo de 
perigosidade. 
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Alteração 263
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

c-A) Conter um nanomaterial.

Or.en

Justificação

Com base nos conhecimentos actuais, ou na ausência deles, os produtos biocidas que 
contenham nanomateriais não são susceptíveis de ser qualificados como de baixo risco. 

Alteração 264
Esther De Lange

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 2 – alíneas c-A) – c-C) (novas) 

Texto da Comissão Alteração

c-A) O produto ser explosivo;
c-B) O produto ser altamente inflamável;
c-C) O produto ser passível de auto-
-ignição à temperatura de aplicação.

Or.en

Alteração 265
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

c-A) O produto ser classificado, ou poder 
vir a ser classificado, em qualquer 
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categoria, de acordo com o Regulamento 
(CE) n.º 1272/2008;

Or.en

Alteração 266
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c-B) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

c-B) Conter uma qualquer substância 
potencialmente perigosa.

Or.en

Alteração 267
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. O requerente de uma autorização nos 
termos anteriormente identificados 
fornece às autoridades competentes o 
seguinte:
i) um ponto específico de informação 
sobre vendas;
ii) aconselhamento específico e/ou 
preparação relativa à utilização de 
equipamentos de protecção;
iii) uma brochura sobre os riscos, os 
benefícios e a utilização responsável dos 
produtos;
iv) um relatório anual sobre a ocorrência 
de incidentes, se se tiver verificado algum.

Or.en
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Justificação

As características intrínsecas de uma substância activa não devem, por si sós, determinar a 
sua adequação aos produtos de baixo risco, uma vez que os riscos podem advir mais da 
exposição ao produto do que do perigo colocado pela própria substância activa. Tendo em 
conta que alguns produtos biocidas são utilizados por não profissionais, é importante que se 
garanta a segurança destes produtos por intermédio de uma melhor informação e de 
precauções quanto à respectiva utilização. Finalmente, o sector precisa de ser incentivado a 
centrar os seus esforços de investigação e inovação no desenvolvimento de produtos de baixo 
risco. 

Alteração 268
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, um 
produto biocida deve ser considerado 
produto biocida de baixo risco se as 
substâncias activas presentes no produto 
biocida estiverem contidas de forma a que 
apenas se possa verificar uma exposição 
negligenciável em condições de utilização 
normais e se o produto for manuseado em 
condições rigorosamente controladas 
durante todas as outras fases do seu ciclo 
de vida.

Suprimido

Or.en

Justificação

Um produto não pode ser incluído numa categoria de produtos de baixo risco, caso não 
satisfaça os critérios constantes nos artigos supracitados. 

Alteração 269
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, um 
produto biocida deve ser considerado 
produto biocida de baixo risco se as 
substâncias activas presentes no produto 
biocida estiverem contidas de forma a que 
apenas se possa verificar uma exposição 
negligenciável em condições de utilização 
normais e se o produto for manuseado em 
condições rigorosamente controladas 
durante todas as outras fases do seu ciclo 
de vida.

Suprimido

Or.en

Justificação

A determinação do que é "negligenciável" afigura-se um critério demasiado vago para poder 
conferir um apoio adequado à protecção da saúde humana e do meio ambiente. 

Alteração 270
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, um 
produto biocida deve ser considerado 
produto biocida de baixo risco se as 
substâncias activas presentes no produto 
biocida estiverem contidas de forma a que 
apenas se possa verificar uma exposição 
negligenciável em condições de utilização 
normais e se o produto for manuseado em 
condições rigorosamente controladas 
durante todas as outras fases do seu ciclo 
de vida.

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, um 
produto biocida deve ser considerado 
produto biocida de baixo risco se as 
substâncias activas presentes no produto 
biocida estiverem contidas de forma a que 
apenas se possa verificar uma exposição 
negligenciável em condições de utilização 
normais, ou seja, se o produto for usado 
em sistemas fechados ou em outras 
condições, excluindo o contacto com seres 
humanos, nas quais os resíduos da 
substância activa não ultrapassem o limite 
de detecção, e se o produto for manuseado 
em condições rigorosamente controladas 
durante todas as outras fases do seu ciclo 
de vida.
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Or.en

Alteração 271
Esther De Lange

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, um 
produto biocida deve ser considerado 
produto biocida de baixo risco se as 
substâncias activas presentes no produto 
biocida estiverem contidas de forma a que 
apenas se possa verificar uma exposição 
negligenciável em condições de utilização 
normais e se o produto for manuseado em 
condições rigorosamente controladas 
durante todas as outras fases do seu ciclo 
de vida.

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, um 
produto biocida deve ser considerado 
produto biocida de baixo risco se as 
substâncias activas presentes no produto 
biocida estiverem contidas de forma a que 
apenas se possa verificar uma exposição 
negligenciável em condições de utilização 
normais, se o produto for manuseado em 
condições rigorosamente controladas 
durante todas as outras fases do seu ciclo 
de vida e se os riscos mencionados no 
n.º 1, alínea d), do artigo 17.º puderem ser 
mitigados na sequência da utilização 
prevista.

Or.en

Alteração 272
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, um 
produto biocida deve ser considerado 
produto biocida de baixo risco se as 
substâncias activas presentes no produto 
biocida estiverem contidas de forma a que 
apenas se possa verificar uma exposição 
negligenciável em condições de utilização 
normais e se o produto for manuseado em 
condições rigorosamente controladas 
durante todas as outras fases do seu ciclo 

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, um 
produto biocida deve ser considerado 
produto biocida de baixo risco se as 
substâncias activas presentes no produto 
biocida estiverem contidas de forma a que 
apenas se possa verificar uma exposição 
negligenciável, ou gerível por intermédio 
de medidas de utilização sustentável nas
em condições de utilização prescritas, e se 
o produto for manuseado em condições 
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de vida. rigorosamente controladas durante todas as 
outras fases do seu ciclo de vida.

Or.en

Justificação

As características intrínsecas de uma substância activa não devem, por si sós, determinar a 
sua adequação aos produtos de baixo risco, uma vez que os riscos podem advir mais da 
exposição ao produto do que do perigo colocado pela própria substância activa. Tendo em 
conta que alguns produtos biocidas são utilizados por não profissionais, é importante que se 
garanta a segurança destes produtos por intermédio de uma melhor informação e de 
precauções quanto à respectiva utilização. Finalmente, o sector precisa de ser incentivado a 
centrar os seus esforços de investigação e inovação no desenvolvimento de produtos de baixo
risco. 

Alteração 273
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) Para outros produtos que não sejam 
produtos biocidas de baixo risco, um 
dossiê ou uma carta de acesso a um dossiê 
que cumpra os requisitos estabelecidos no 
anexo II relativamente a cada uma das 
substâncias activas do produto biocida;

c) um dossiê ou uma carta de acesso a um 
dossiê que cumpra os requisitos 
estabelecidos no anexo II relativamente a 
cada uma das substâncias activas do 
produto biocida;

Or.en

Justificação

É necessário que a avaliação das substâncias e dos produtos de baixo risco se baseie em 
dados suficientes. 

Alteração 274
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea d) 



AM\811561PT.doc 27/60 PE439.904v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

d) Para produtos biocidas de baixo risco, 
informações relevantes que corroborem a 
conclusão de que o produto biocida deve 
ser considerado um produto biocida de 
baixo risco.

d) Para produtos biocidas de baixo risco, 
um dossiê ou uma carta de acesso 
referente ao produto biocida, que satisfaça 
os requisitos definidos no Anexo III;

Or.en

Justificação

É necessário que, com base em dados suficientes, se avalie se uma substância activa ou um 
produto são, de facto, de baixo risco. 

Alteração 275
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade competente receptora pode 
exigir que os pedidos de autorização 
nacional sejam apresentados numa ou mais 
das línguas oficiais do Estado-Membro em 
que está localizada a autoridade 
competente.

3. A autoridade competente receptora pode 
exigir que os pedidos exclusivamente 
destinados à obtenção de uma autorização 
nacional sejam apresentados numa ou mais 
das línguas oficiais do Estado-Membro em 
que está localizada a autoridade 
competente.

Os pedidos de autorização nacional que 
envolvam um procedimento de 
reconhecimento mútuo podem ser 
apresentados à autoridade competente em 
inglês, incluindo os documentos referidos 
no n.º 1.

Or.en

Justificação

É fundamental que, no caso dos pedidos que ulteriormente envolvam procedimentos de 
reconhecimento mútuo, quer o requerimento, quer a generalidade da documentação conexa, 
dêem entrada em língua inglesa na autoridade competente que os receba. Este aspecto 
reveste-se da maior importância para evitar procedimentos tradução demorados e 
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dispendiosos relativos a uma só e mesma documentação nas várias línguas europeias. 

Alteração 276
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1  

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 18.º, 
o requerente não precisa de apresentar os 
dados previstos nesse artigo caso se 
aplique um dos seguintes motivos:

Suprimido

a) A informação não é necessária devido 
à exposição associada às utilizações 
propostas;
b) Não é cientificamente necessário 
fornecer a informação;
c) Não é tecnicamente possível fornecer a 
informação.

Or.en

Alteração 277
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O requerente pode propor a adaptação 
dos dados exigidos ao abrigo do artigo 
18.º em conformidade com o estabelecido 
no anexo IV. A justificação das 
adaptações propostas aos requisitos em 
matéria de dados deve ser claramente 
indicada no pedido com uma referência 
às regras específicas do anexo IV.

Suprimido

Or.en
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Alteração 278
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve adoptar as medidas 
destinadas a fixar os critérios que definem
o que constitui uma justificação adequada 
para a adaptação dos dados exigidos no 
artigo 18.º pelos motivos referidos na 
alínea a) do n.º 1.

3. A fim de definir o que constitui uma 
justificação adequada para a adaptação dos 
dados exigidos no artigo 18.º pelos motivos 
referidos na alínea a) do n.º 1, a Comissão 
adaptará os critérios por meio de actos 
delegados, nos termos da alínea a) do 
artigo 71.º e nas condições previstas nas 
alíneas b) e c) do artigo 71.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 279
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – 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.en

Justificação

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

Alteração 280
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – alínea o-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

o-A) métodos analíticos, incluindo as 
taxas de recuperação e os limites de 
determinação (LD) dos elementos 
componentes dos produtos biocidas, e/ou 
dos respectivos resíduos, relevantes dos 
pontos de vista toxicológico e 
ecotoxicológico.

Or.en

Alteração 281
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. No caso de uma formulação-quadro, 
será fornecido um número de autorização 
único para todos os produtos biocidas que 
pertençam a esse quadro.

Or.en

Justificação

É necessário um novo número para especificar que, no caso de um quadro autorizado, será 
fornecido um número de autorização único para todos os produtos que pertençam a esse 
quadro. Não existe actualmente uma clarificação desta natureza na proposta relativa aos 
produtos biocidas. 
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Alteração 282
Catherine Soullie, Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) A alteração permitida da composição 
desse produto biocida de referência, 
expressa em percentagem de substâncias 
não activas contidas nos produtos biocidas 
considerados como pertencendo a essa 
formulação-quadro;

b) A alteração permitida da composição 
desse produto biocida de referência, 
expressa enquanto redução da
percentagem da(s) substância(s) activa(s) 
e/ou enquanto alteração da percentagem
de substâncias não activas contidas nos 
produtos biocidas considerados como 
pertencendo a essa formulação-quadro;

Or. fr

Justificação

A alínea b) do n.º 3 deve coadunar-se inteiramente com o n.º 6 do artigo 16.º, que dispõe o 
seguinte: "No caso de uma formulação-quadro, pode ser permitida a redução da 
percentagem de substância activa no produto biocida de referência". A autorização deve, por 
conseguinte, referir esta possibilidade. 

Alteração 283
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) A alteração permitida da composição 
desse produto biocida de referência, 
expressa em percentagem de substâncias 
não activas contidas nos produtos biocidas 
considerados como pertencendo a essa 
formulação-quadro;

b) A alteração permitida da composição 
desse produto biocida de referência, 
expressa enquanto redução da
percentagem da(s) substância(s) activa(s) 
e/ou enquanto alteração da percentagem
de substâncias não activas contidas nos 
produtos biocidas considerados como 
pertencendo a essa formulação-quadro;

Or.en
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Justificação

A alínea b) do n.º 3 deve coadunar-se inteiramente com o n.º 6 do artigo 16.º, que dispõe o 
seguinte: "No caso de uma formulação-quadro, pode ser permitida a redução da 
percentagem de substância activa no produto biocida de referência". Daí que o conteúdo da 
autorização deva reflectir igualmente esta possibilidade. 

Alteração 284
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) A alteração permitida da composição 
desse produto biocida de referência, 
expressa em percentagem de substâncias 
não activas contidas nos produtos biocidas 
considerados como pertencendo a essa 
formulação-quadro;

b) A alteração permitida da composição 
desse produto biocida de referência, 
expressa enquanto redução da
percentagem da(s) substância(s) activa(s) 
e/ou enquanto alteração da percentagem
de substâncias não activas contidas nos 
produtos biocidas considerados como 
pertencendo a essa formulação-quadro;

Or.en

Justificação

A alínea b) do n.º 3 deve coadunar-se inteiramente com o n.º 6 do artigo 16.º, que dispõe o 
seguinte: "No caso de uma formulação-quadro, pode ser permitida a redução da 
percentagem de substância activa no produto biocida de referência". Daí que o conteúdo da 
autorização deva reflectir igualmente esta possibilidade. 

Alteração 285
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. No caso de uma formulação-quadro, 
será fornecido um número de autorização 
único para todos os produtos biocidas que 
pertençam a esse quadro.
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Or.en

Justificação

É necessário um novo número para especificar que, no caso de um quadro autorizado, será 
fornecido um número de autorização único para todos os produtos que pertençam a esse 
quadro. Não existe actualmente uma clarificação desta natureza na proposta relativa aos 
produtos biocidas. 

Alteração 286
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente receptora ou, 
no caso da avaliação de um pedido de 
autorização comunitária, a autoridade 
competente de avaliação deve efectuar uma 
avaliação comparativa, no âmbito da 
avaliação de um pedido de autorização ou
de renovação da autorização de um produto 
biocida que contém uma substância activa 
candidata a substituição, em conformidade 
com o estabelecido no n.º 1 do artigo 9.º.

1. A autoridade competente receptora ou, 
no caso da avaliação de um pedido de 
autorização comunitária, a autoridade 
competente de avaliação deve efectuar uma 
avaliação comparativa, no âmbito da 
avaliação, nos termos do presente 
regulamento, de um pedido de renovação 
da autorização de um produto biocida que 
contém uma substância activa candidata a 
substituição, em conformidade com o 
estabelecido no n.º 1 do artigo 9.º. É 
necessária uma avaliação comparativa de 
todos os produtos biocidas que tenham o 
mesmo objectivo, quando existir 
experiência suficiente da sua utilização e, 
quando tenham sido utilizados, pelo 
menos, durante cinco anos.

Or. it

Justificação

Visa-se o objectivo de fornecer uma definição mais clara da forma como a avaliação 
comparativa deve ser realizada. Um elemento a ser tido em conta é a necessidade de 
experiência suficiente na utilização do produto. Esta deve ser a regra e não a excepção. 

Alteração 287
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente receptora ou, 
no caso da avaliação de um pedido de 
autorização comunitária, a autoridade 
competente de avaliação deve efectuar uma 
avaliação comparativa, no âmbito da 
avaliação de um pedido de autorização ou 
de renovação da autorização de um produto 
biocida que contém uma substância activa 
candidata a substituição, em 
conformidade com o estabelecido no n.° 1 
do artigo 9.°.

1. A autoridade competente receptora ou, 
no caso da avaliação de um pedido de 
autorização comunitária, a autoridade 
competente de avaliação deve efectuar uma 
avaliação comparativa, no âmbito da 
avaliação de um pedido de autorização ou 
de renovação da autorização de um produto 
biocida. A avaliação comparativa deve ser 
aplicada a todos os produtos biocidas que 
produzam os mesmos efeitos, sempre que 
exista experiência suficiente e um mínimo 
de três anos de utilização.

Or.en

Justificação

Os riscos para o ambiente e a saúde humana advêm, não tanto da substância activa, 
atendendo à escassa quantidade utilizada em cada produto, mas sim do próprio produto e da 
sua utilização. Terá pouca relevância estabelecer uma comparação somente entre os 
produtos que contenham uma substância classificada como candidata a substituição. É muito 
escasso o número das novas substâncias activas identificadas anualmente, o que dificulta em 
grande medida a substituição das anteriores. Tal significa que as substâncias candidatas a 
substituição permanecerão no mercado por mais tempo do que o esperado. É fundamental, 
para estimular a inovação, favorecer exclusivamente os produtos mais seguros existentes no 
mercado.  

Alteração 288
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 21 – N.º 1 

Texto proposto pela Comissão Alteração

1. A autoridade competente receptora ou, 
no caso da avaliação de um pedido de 
autorização comunitária, a autoridade 
competente de avaliação deve efectuar uma 
avaliação comparativa, no âmbito da 
avaliação de um pedido de autorização ou 
de renovação da autorização de um produto 
biocida que contém uma substância activa 

1. 1. A autoridade competente receptora 
ou, no caso da avaliação de um pedido de 
autorização comunitária, a autoridade 
competente de avaliação deve efectuar, sob 
reserva do disposto no presente 
Regulamento, uma avaliação comparativa, 
no âmbito da renovação da autorização de 
um produto biocida que contém uma 
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candidata a substituição, em conformidade 
com o estabelecido no n.° 1 do artigo 9.°.

substância activa candidata a substituição, 
em conformidade com o estabelecido no 
n.° 1 do artigo 9.°.

A avaliação comparativa deve ser 
aplicada a todos os produtos biocidas que 
produzam os mesmos efeitos, sempre que 
exista experiência suficiente e um mínimo 
de cinco anos de utilização.

Or.de

Justificação

Um pedido de avaliação comparativa deveria ter em conta, como regra e não como 
excepção, a experiência de utilização do produto na prática. A aplicação de avaliação 
comparativa deveria, por conseguinte, circunscrever-se à renovação das autorizações dos 
produtos biocidas que contenham substâncias activas, que, em conformidade com o disposto 
no artigo 9º, tenham sido identificadas como candidatas a substituição. 

Alteração 289
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente receptora ou, 
no caso da avaliação de um pedido de 
autorização comunitária, a autoridade 
competente de avaliação deve efectuar uma 
avaliação comparativa, no âmbito da 
avaliação de um pedido de autorização ou 
de renovação da autorização de um produto 
biocida que contém uma substância activa 
candidata a substituição, em conformidade 
com o estabelecido no n.° 1 do artigo 9.°.

1. A autoridade competente receptora ou, 
no caso da avaliação de um pedido de 
autorização comunitária, a autoridade 
competente de avaliação deve efectuar uma 
avaliação comparativa, no âmbito da 
avaliação de um pedido de autorização ou 
de renovação da autorização de um produto 
biocida que contém uma substância activa 
ou uma substância não activa candidata a 
substituição, em conformidade com o 
estabelecido no n.° 1 do artigo 9.°.

Or.en
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Alteração 290
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 21 – N.º 2 

Texto proposto pela Comissão Alteração

2. Os resultados da avaliação comparativa 
devem ser enviados, sem demora, às 
autoridades competentes de outros de 
Estados-Membros e à Agência e, no caso 
da avaliação de um pedido de autorização 
comunitária, também à Comissão.

2. Os resultados da avaliação comparativa 
devem ser enviados, sem demora, às 
autoridades competentes de outros de 
Estados-Membros e à Agência e, no caso 
da renovação de uma autorização 
comunitária, também à Comissão.

Or.de

Justificação

Um pedido de avaliação comparativa deveria ter em conta, como regra e não como 
excepção, a experiência de utilização do produto na prática. A aplicação de avaliação 
comparativa deveria, por conseguinte, circunscrever-se à renovação das autorizações dos 
produtos biocidas que contenham substâncias activas, que, em conformidade com o disposto 
no artigo 9º, tenham sido identificadas como candidatas a substituição. 

Alteração 291
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os resultados da avaliação comparativa 
devem ser enviados, sem demora, às 
autoridades competentes de outros de 
Estados-Membros e à Agência e, no caso 
da avaliação de um pedido de autorização 
comunitária, também à Comissão.

2. Os resultados da avaliação comparativa 
devem ser enviados, sem demora, às 
autoridades competentes de outros de 
Estados-Membros e à Agência e, no caso 
da renovação de um pedido de autorização 
comunitária, também à Comissão.

Or. it

Justificação

Os resultados da avaliação comparativa devem ser enviados à Comissão apenas no caso de 
renovação de uma autorização comunitária. 
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Alteração 292
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em derrogação ao n.º 1, a avaliação 
comparativa não se aplica aos produtos 
biocidas cuja utilização se demonstrou ser 
segura.

Or. it

Justificação

A comparação deve centrar-se nos produtos biocidas para os quais existe um risco 
comprovado e sejam necessárias alternativas. Não deve ser realizada uma avaliação 
comparativa dos produtos biocidas cuja utilização se demonstrou ser segura. 

Alteração 293
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 21 – N.º 3 – parte introdutória 

Texto proposto pela Comissão Alteração

3. A autoridade competente receptora ou, 
no caso de uma decisão relativa a um 
pedido de autorização comunitária, a 
Comissão deve proibir ou restringir a 
colocação no mercado ou a utilização de 
um produto biocida que contém uma 
substância activa candidata a substituição 
quando a avaliação comparativa que 
pondera os riscos e os benefícios em 
conformidade com o estabelecido no anexo 
VI demonstrar que estão cumpridos todos 
os critérios seguintes:

3. A autoridade competente receptora ou, 
no caso de uma decisão relativa a uma 
renovação de autorização comunitária, a 
Comissão deve proibir ou restringir a 
colocação no mercado ou a utilização de 
um produto biocida que contém uma 
substância activa candidata a substituição 
quando a avaliação comparativa que 
pondera os riscos e os benefícios em 
conformidade com o estabelecido no anexo 
VI demonstrar que estão cumpridos todos 
os critérios seguintes:

Or.de
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Justificação

Um pedido de avaliação comparativa deveria ter em conta, como regra e não como 
excepção, a experiência de utilização do produto na prática. A aplicação de avaliação 
comparativa deveria, por conseguinte, circunscrever-se à renovação das autorizações dos 
produtos biocidas que contenham substâncias activas, que, em conformidade com o disposto 
no artigo 9º, tenham sido identificadas como candidatas a substituição. 

Alteração 294
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade competente receptora ou, 
no caso de uma decisão relativa a um 
pedido de autorização comunitária, a 
Comissão deve proibir ou restringir a 
colocação no mercado ou a utilização de 
um produto biocida que contém uma 
substância activa candidata a substituição 
quando a avaliação comparativa que 
pondera os riscos e os benefícios em 
conformidade com o estabelecido no anexo 
VI demonstrar que estão cumpridos todos 
os critérios seguintes:

3. A autoridade competente receptora ou, 
no caso de uma decisão relativa a uma 
renovação de autorização comunitária, a 
Comissão deve proibir ou restringir a 
colocação no mercado ou a utilização de 
um produto biocida que contém uma 
substância activa candidata a substituição 
quando a avaliação comparativa que 
pondera os riscos e os benefícios em 
conformidade com o estabelecido no anexo 
VI demonstrar que estão cumpridos todos 
os critérios seguintes:

Or. it

Justificação

A avaliação comparativa deve ser limitada aos casos de renovação da autorização. 

Alteração 295
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade competente receptora ou, 
no caso de uma decisão relativa a um 

3. A autoridade competente receptora ou, 
no caso de uma decisão relativa a um 
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pedido de autorização comunitária, a 
Comissão deve proibir ou restringir a 
colocação no mercado ou a utilização de 
um produto biocida que contém uma 
substância activa candidata a substituição
quando a avaliação comparativa que 
pondera os riscos e os benefícios em 
conformidade com o estabelecido no anexo 
VI demonstrar que estão cumpridos todos 
os critérios seguintes:

pedido de autorização comunitária, a 
Comissão deve proibir ou restringir a 
colocação no mercado ou a utilização de 
um produto biocida, quando a avaliação 
comparativa que pondera os riscos e os 
benefícios em conformidade com o 
estabelecido no anexo VI demonstrar que 
estão cumpridos todos os critérios 
seguintes:

Or.en

Alteração 296
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 21 – N.º 3 – alínea a) 

Texto proposto pela Comissão Alteração

a) Para as utilizações especificadas no 
pedido, já existe um outro produto biocida 
autorizado ou um método não químico de 
prevenção ou de controlo que apresenta
um risco significativamente inferior para a 
saúde humana ou animal ou para o 
ambiente;

a) Para as utilizações especificadas no 
pedido, já existem outros produtos 
biocidas autorizados ou um método não 
químico de prevenção ou de controlo, que 
apresentem um risco significativamente 
inferior para a saúde humana ou animal ou 
para o ambiente, que demonstrem uma 
eficácia equivalente e que não envolvam 
qualquer significativo aumento de risco 
em nenhum dos outros parâmetros;

Or.de

Justificação

Um pedido de avaliação comparativa deveria ter em conta, como regra e não como 
excepção, a experiência de utilização do produto na prática. A aplicação de avaliação 
comparativa deveria, por conseguinte, circunscrever-se à renovação das autorizações dos 
produtos biocidas que contenham substâncias activas, que, em conformidade com o disposto 
no artigo 9.º, tenham sido identificadas como candidatas a substituição. 
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Alteração 297
Tiziano Motti

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Para as utilizações especificadas no 
pedido, já existe um outro produto biocida 
autorizado ou um método não químico de 
prevenção ou de controlo que apresenta um 
risco significativamente inferior para a 
saúde humana ou animal ou para o 
ambiente;

a) Para as utilizações especificadas no 
pedido, já existe um outro produto biocida 
autorizado ou um método não químico de 
prevenção ou de controlo que apresenta um 
risco significativamente inferior, de 
imediato ou a longo prazo, para a saúde 
humana, em particular das crianças, ou 
animal ou para o 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 298
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Para as utilizações especificadas no 
pedido, já existe um outro produto biocida 
autorizado, ou um método não químico de 
controlo ou de prevenção, que apresenta 
um risco significativamente inferior para a 
saúde humana ou animal ou para o 
ambiente;

a) Para as utilizações especificadas no 
pedido, já existe um outro produto biocida 
autorizado ou um método não químico de 
prevenção ou de controlo que apresenta um 
risco significativamente inferior para a 
saúde humana ou animal ou para o 
ambiente e que demonstra uma eficácia 
equivalente e nenhum aumento 
significativo de risco em nenhum outro 
parâmetro;
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Or. it

Justificação

A aplicação da avaliação comparativa deve limitar-se à renovação das autorizações dos 
produtos biocidas que contenham substâncias activas que são candidatas a substituição nos 
termos do artigo 9.º do regulamento. 

Alteração 299
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Para as utilizações especificadas no 
pedido, já existe um outro produto biocida 
autorizado ou um método não químico de 
prevenção ou de controlo que apresenta um 
risco significativamente inferior para a 
saúde humana ou animal ou para o 
ambiente;

a) Para as utilizações especificadas no 
pedido, já existe um outro produto biocida 
autorizado ou um método não químico de 
prevenção ou de controlo que apresenta um 
risco significativamente inferior, ou 
reduzido, para a saúde humana ou animal 
ou para o ambiente;

Or.en

Alteração 300
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 21 – N.º 3 – alínea b) 

Texto proposto pela Comissão Alteração

b) O produto biocida ou o método não 
químico de prevenção ou de controlo 
referido na alínea a) não apresenta
desvantagens económicas ou práticas 
significativas;

b) Os produtos biocidas referidos na alínea 
a) não apresentam desvantagens 
económicas ou práticas significativas;

Or.de

Justificação

Um pedido de avaliação comparativa deveria ter em conta, como regra e não como 
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excepção, a experiência de utilização do produto na prática. A aplicação de avaliação 
comparativa deveria, por conseguinte, circunscrever-se à renovação das autorizações dos 
produtos biocidas que contenham substâncias activas, que, em conformidade com o disposto 
no artigo 9.º, tenham sido identificadas como candidatas a substituição. 

Alteração 301
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) O produto biocida ou o método não 
químico de prevenção ou de controlo
referido na alínea a) não apresenta 
desvantagens económicas ou práticas 
significativas;

b) O produto biocida referido na alínea a) 
não apresenta desvantagens económicas ou 
práticas significativas;

Or. it

Justificação

Não se afigura apropriado levar a cabo avaliações comparativas entre produtos biocidas e 
medidas de controlo não químicas que não foram sujeitas às mesmas avaliações de eficácia e 
de risco. 

Alteração 302
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 21 – N.º 3-A (novo) 

Texto proposto pela Comissão Alteração

3-A. A Comissão define, com base no 
disposto no n.º 3, medidas de execução 
que estipulem o procedimento necessário 
à definição de um pedido de avaliação 
comparativa dos produtos biocidas. Estas 
medidas definem os critérios e os 
algoritmos que deverão ser utilizados 
numa avaliação comparativa, a fim de 
assegurar a sua aplicação uniforme em 
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toda a Comunidade.
As medidas em causa, 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 3 do artigo 72.º.

Or.de

Justificação

Um pedido de avaliação comparativa deveria ter em conta, como regra e não como 
excepção, a experiência de utilização do produto na prática. A aplicação de avaliação 
comparativa deveria, por conseguinte, circunscrever-se à renovação das autorizações dos 
produtos biocidas que contenham substâncias activas, que, em conformidade com o disposto 
no artigo 9º, tenham sido identificadas como candidatas a substituição. 

Alteração 303
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 21 – N.º 4

Texto proposto pela Comissão Alteração

4. Em derrogação ao n.º 1, um produto 
biocida que contém uma substância activa 
candidata a substituição deve ser 
autorizado sem uma avaliação 
comparativa nos casos em que seja 
necessário adquirir primeiro experiência 
através da utilização desse produto na 
prática.

Suprimido

Or.de

Justificação

Um pedido de avaliação comparativa deveria ter em conta, como regra e não como 
excepção, a experiência de utilização do produto na prática. A aplicação de avaliação 
comparativa deveria, por conseguinte, circunscrever-se à renovação das autorizações dos 
produtos biocidas que contenham substâncias activas, que, em conformidade com o disposto 
no artigo 9.º, tenham sido identificadas como candidatas a substituição. 
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Alteração 304
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação ao n.º 1, um produto 
biocida que contém uma substância activa 
candidata a substituição deve ser 
autorizado sem uma avaliação 
comparativa nos casos em que seja 
necessário adquirir primeiro experiência 
através da utilização desse produto na 
prática.

Suprimido

Or.en

Justificação

Quando uma substância é classificada como candidata a substituição, parte-se do 
pressuposto de que há riscos para a saúde e para o ambiente a ela associados. Os produtos 
que dispõem de candidatos a substituição devem, portanto, ser sempre sujeitos a uma 
avaliação comparativa, antes de serem colocados no mercado. 

Alteração 305
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação ao n.º 1, um produto 
biocida que contém uma substância activa 
candidata a substituição deve ser 
autorizado sem uma avaliação 
comparativa nos casos em que seja 
necessário adquirir primeiro experiência 
através da utilização desse produto na 
prática.

4. A Comissão deve adoptar medidas de 
execução que especifiquem o 
procedimento exigido para definir o 
pedido de avaliação comparativa para os 
produtos biocidas, em conformidade com 
o disposto no n. º 3. Estas medidas 
definem os critérios e algoritmos a serem 
utilizados para uma avaliação 
comparativa, de modo a assegurar a sua 
aplicação uniforme em toda a 
Comunidade. Estas medidas devem ser 
adoptadas em conformidade com os 
procedimentos estabelecidos no n.º 3 do 
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artigo 72.º.

Or. it

Justificação

Para fins de uma aplicação uniforme da avaliação comparativa dos produtos biocidas, a 
Comissão deverá elaborar medidas de execução. 

Alteração 306
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação ao n.º 1, um produto 
biocida que contém uma substância activa 
candidata a substituição deve ser 
autorizado sem uma avaliação comparativa 
nos casos em que seja necessário adquirir 
primeiro experiência através da utilização 
desse produto na prática.

4. Em derrogação ao n.º 1, um produto 
biocida que contém uma substância activa 
candidata a substituição deve ser 
autorizado sem uma avaliação comparativa 
nos casos em que seja necessário adquirir 
primeiro experiência através da utilização 
de um produto alternativo na prática.

Or.en

Alteração 307
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 5 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve adoptar regras de 
execução que especifiquem os 
procedimentos relacionados com as 
avaliações comparativas que envolvem 
questões de interesse comunitário. Essas 
regras, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, completando-o, devem ser 
aprovadas de acordo com o procedimento 

A fim de especificar os procedimentos 
relacionados com as avaliações 
comparativas que envolvem questões de 
interesse comunitário, a Comissão 
adaptará os critérios por meio de actos 
delegados, nos termos da alínea a) do 
artigo 71.º e nas condições previstas nas 
alíneas b) e c) do artigo 71.º.
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de regulamentação com controlo previsto 
no 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 308
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 6 - parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem definir e 
executar um plano alternativo, no intuito 
de garantir que a aplicação do produto 
biocida em causa seja progressivamente 
eliminada durante o período de 
autorização e que a correspondente 
substância activa possa ser substituída por 
produtos alternativos saudáveis, químicos 
ou não químicos.

Or.en

Alteração 309
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 6 

Texto da Comissão Alteração

6. Sem prejuízo do disposto no n.º 4 do 
artigo 15.º, a autorização de um produto 
biocida que contém uma substância activa
candidata a substituição deve ser concedida 

6. Sem prejuízo do disposto no n.º 4 do 
artigo 15.º, a autorização de um produto 
biocida que contém uma substância activa 
candidata a substituição deve ser concedida 
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por um período não superior a cinco anos. por períodos não superiores a cinco anos.

Or.en

Justificação

Enquanto existirem produtos biocidas essenciais e viáveis com base em substâncias activas 
que sejam candidatas a substituição, a renovação da respectiva autorização deve ser 
autorizada e não se limitar a um período de renovação não superior a um máximo de cinco 
anos. 

Alteração 310
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 7 

Texto da Comissão Alteração

7. Quando se decide não autorizar ou 
restringir a utilização de um produto 
biocida ao abrigo do n.º 3, essa retirada ou 
alteração da autorização produzirá efeitos 
cinco anos após a decisão ou no final do 
período de inclusão do candidato a 
substituição, conforme a data que ocorrer 
mais cedo.

7. Quando se decide não autorizar ou 
restringir a utilização de um produto 
biocida ao abrigo do n.º 3, essa retirada ou 
alteração da autorização produzirá efeitos
três anos após a decisão ou no final do 
período de inclusão do candidato a 
substituição, conforme a data que ocorrer 
mais cedo.

Or.en

Justificação

Não é aceitável que se autorize que um produto biocida permaneça no mercado por mais 
cinco anos, quando existem alternativas melhores. Deve aplicar-se uma periodização idêntica 
à que figura no Regulamento PFF. 

Alteração 311
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 21 – N.º 7-A (novo) 
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Texto proposto pela Comissão Alteração

7-A. Em derrogação do n.º 1, a avaliação 
comparativa não se aplica aos produtos 
biocidas cuja utilização demonstrou ser 
segura.

Or.de

Justificação

Um pedido de avaliação comparativa deveria ter em conta, como regra e não como 
excepção, a experiência de utilização do produto na prática. A aplicação de avaliação 
comparativa deveria, por conseguinte, circunscrever-se à renovação das autorizações dos 
produtos biocidas que contenham substâncias activas, que, em conformidade com o disposto 
no artigo 9º, tenham sido identificadas como candidatas a substituição. 

Alteração 312
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente receptora deve, 
no prazo de doze meses após a validação 
referida no artigo 22.º, tomar uma decisão 
sobre o pedido em conformidade com o 
estabelecido no artigo 16.º.

1. A autoridade competente receptora deve, 
no prazo de seis meses após a validação 
referida no artigo 22.º, tomar uma decisão 
sobre o pedido em conformidade com o 
estabelecido no artigo 16.º.

Or. it

Justificação

Dado o facto de que, antes de ser incluídas no anexo I do regulamento, as substâncias activas 
utilizadas nos produtos biocidas já estão sujeitas a uma longa avaliação, considera-se que o 
prazo de doze meses, previsto na proposta de regulamento, é demasiado longo para a 
autorização de um produto biocida baseado em substâncias activas autorizadas. 
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Alteração 313
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O titular de uma autorização, ou o seu 
representante, deve apresentar o pedido de 
renovação de uma autorização nacional à 
autoridade competente receptora 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 o pedido de 
renovação de uma autorização nacional à 
autoridade competente receptora 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 314
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. A autoridade competente receptora deve 
autorizar o produto biocida em causa em 
condições idênticas às da autoridade 
competente de referência.

5. A autoridade competente receptora deve 
autorizar o produto biocida em causa em 
condições idênticas às da autoridade 
competente de referência. Em caso de 
reconhecimento mútuo, deve ser utilizado 
um único número de autorização em 
todos os Estados-Membros envolvidos.
No caso de procedimentos de 
reconhecimento mútuo, a Comissão deve 
adoptar medidas de execução que 
especifiquem os critérios e procedimentos 
para a atribuição de um número único de 
autorização em todos os 
Estados-Membros.

Or. it
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Justificação

No caso de um procedimento de reconhecimento mútuo, deve prever-se um único número de 
autorização em todos os Estados-Membros europeus. A Comissão deverá ser responsável 
pela adopção de medidas de execução para introduzir um número único. 

Alteração 315
Esther De Lange

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. A autoridade competente receptora deve 
autorizar o produto biocida em causa em 
condições idênticas às da autoridade 
competente de referência.

5. A autoridade competente receptora deve 
autorizar o produto biocida em causa em 
condições idênticas às da autoridade 
competente de referência, a menos que 
haja circunstâncias nacionais específicas 
que justifiquem um afastamento nos 
termos do disposto no artigo 29.º..

Or.en

Alteração 316
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve adoptar uma decisão em 
que determina se os motivos apresentados 
pela autoridade competente justificam a 
recusa de reconhecimento, ou a restrição, 
da autorização nacional de acordo com o 
procedimento referido no n.º 3 do artigo 
72.º.

Uma vez consultado o requerente, a 
Comissão deve adoptar uma decisão em 
que determina se os motivos apresentados 
pela autoridade competente justificam a 
recusa de reconhecimento, ou a restrição, 
da autorização nacional de acordo com o 
procedimento referido no n.º 3 do 
artigo 72.º.

No prazo de três meses a contar da 
recepção da notificação, a Comissão deve 
apresentar uma proposta de decisão. Se a 
Comissão solicitar à Agência um parecer, 
de acordo com o procedimento previsto no 
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artigo 30.º, o prazo de três meses deve ser 
suspenso até a Agência enviar o seu 
parecer.

Or. it

Justificação

É necessário prever no texto do regulamento um prazo para resolver os litígios entre 
Estados-Membros. Um prazo de três meses é adequado para a Comissão elaborar uma 
proposta de decisão para justificar a recusa de reconhecimento ou para restringir a 
autorização. 

Alteração 317
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 8 – parágrafos 1-A e 1-B (novos)

Texto da Comissão Alteração

Deve ser utilizado o mesmo número de 
autorização em todos os Estados-
Membros interessados.
No caso de procedimentos de 
reconhecimento mútuo, a Comissão deve 
adoptar medidas de execução que 
especifiquem os critérios e procedimentos 
para a atribuição de um número único de 
autorização em todos os 
Estados-Membros.

Or. it

Justificação

A fim de simplificar, seria oportuno atribuir um único número de autorização em todos os 
Estados-Membros no caso de um produto para o que tenha sido objecto um processo de 
reconhecimento mútuo. 
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Alteração 318
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 9 – parágrafo 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

No prazo de três meses a contar da 
recepção da notificação, a Comissão deve 
apresentar uma proposta de decisão. Se a 
Comissão solicitar à Agência um parecer, 
de acordo com o procedimento previsto no 
artigo 30.º, o prazo de três meses deve ser 
suspenso até a Agência enviar o seu 
parecer.

Or. it

Justificação

O regulamento deve fixar o prazo necessário para um procedimento eficaz de resolução dos 
litígios entre Estados-Membros. Três meses são um prazo adequado para a Comissão 
apresentar uma proposta de decisão quanto se trata de justificar o não reconhecimento ou o 
reconhecimento com restrições das autorizações. 

Alteração 319
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente que recebeu 
um pedido de reconhecimento mútuo ao 
abrigo dos artigos 25.° ou 28.° pode, no 
prazo de dois meses a contar da recepção 
do pedido, propor ao requerente o 
ajustamento a circunstâncias locais de 
determinadas condições da autorização 
referidas no n.º 2, alíneas e), f), h), j) e l), 
do artigo 58.°, de modo a satisfazer as 
condições de emissão de uma autorização 
estabelecidas no artigo 16.°, e deve 
informar a Comissão do facto se 
estabelecer que, no seu território, se 

1. A autoridade competente que recebeu 
um pedido de reconhecimento mútuo ao 
abrigo dos artigos 25.° ou 28.° pode, no 
prazo de dois meses a contar da recepção 
do pedido, propor ao requerente o 
ajustamento a circunstâncias locais de 
determinadas condições da autorização 
referidas no n.º 2, alíneas d), e), f), h), j), k)
e l), do artigo 58.°, de modo a satisfazer as 
condições de emissão de uma autorização 
estabelecidas no artigo 16.°, e deve 
informar a Comissão do facto se 
estabelecer que, no seu território, se 
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verifica uma das seguintes condições: verifica uma das seguintes condições:

Or.en

Justificação

Em conformidade com o regulamento PFF, os Estados-Membros também devem ser 
autorizados a ajustar o uso dos biocidas (n.º 2, alínea d), do artigo 58.º) e as categorias de 
utilizadores (n.º 2, alínea k), do artigo 58.º). 

Alteração 320
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) As circunstâncias de utilização 
relevantes, em especial o clima ou o 
período de reprodução da espécie visada, 
diferem significativamente das do Estado 
Membro em que o produto biocida foi 
inicialmente avaliado ou do 
Estado-Membro em que foi emitida a 
autorização nacional inicial, pelo que uma 
autorização nacional nos mesmos moldes 
pode apresentar riscos inaceitáveis para o 
homem ou o ambiente.

c) As circunstâncias de utilização 
relevantes, em especial o clima ou o 
período de reprodução da espécie visada, 
diferem significativamente das do Estado 
Membro em que o produto biocida foi 
inicialmente avaliado ou do 
Estado-Membro em que foi emitida a 
autorização nacional inicial.

Or.en

Justificação

Os Estados-Membros devem ser autorizados a adaptar-se às circunstâncias locais, sempre 
que o clima ou o período de reprodução difiram significativamente. A presente disposição é 
ainda mais rigorosa do que o Regulamento PFF, o qual permite a existência de ajustamentos 
a nível nacional sem quaisquer condições (vide n.º 3 do artigo 36.º do Regulamento PFF). 

Alteração 321
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – alínea c-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração

c-A) uma autorização nacional nos 
mesmos moldes poderia produzir efeitos 
nocivos à saúde humana ou efeitos 
inaceitáveis no ambiente.

Or.en

Justificação

No regulamento PFF, não são colocadas quaisquer condições ao ajustamento das 
autorizações às circunstâncias locais. Como tal, deve ser dada a possibilidade de os 
Estados-Membros, em geral, se adaptarem, caso entendam que uma autorização nacional nos 
mesmos moldes poderia produzir efeitos nocivos à saúde humana ou efeitos inaceitáveis no 
ambiente. 

Alteração 322
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Caso o estabelecimento das medidas 
nacionais de redução do risco referidas 
no n.º 1 não permita dissipar as 
preocupações de um Estado-Membro em 
matéria de saúde humana ou animal ou 
de ambiente, o Estado-Membro pode 
recusar a autorização de um produto 
biocida no seu território se, devido a 
circunstâncias específicas relacionadas 
com o ambiente ou a utilização, tiver 
razões fundamentadas para considerar 
que o produto biocida em causa continua 
a constituir um risco inaceitável para a 
saúde humana ou animal ou para o 
ambiente.

Or. nl
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Justificação

Ao tratar um pedido no âmbito do procedimento de reconhecimento mútuo, um Estado-
Membro deve ter a possibilidade de recusar a autorização se houver razões fundamentadas 
para recear que um produto biocida apresenta riscos para os seres humanos e o ambiente no 
Estado-membro em questão, devido a circunstâncias nacionais específicas, nomeadamente 
condições climáticas ou hidromorfologia. Esta disposição é semelhante à prevista no 
regulamento relativo à autorização de colocação no mercado de produtos fitofarmacêuticos. 

Alteração 323
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-B. Em conformidade com o direito 
comunitário, podem ser impostas 
condições adequadas no que se refere aos 
requisitos previstos no artigo 15.º, bem 
como outras medidas de redução do risco 
decorrentes de condições específicas de 
utilização.

Or. nl

Justificação

Medidas suplementares para reduzir os riscos para a saúde humana e o ambiente 
decorrentes da utilização de produtos biocidas, com base nas circunstâncias específicas de 
um Estado-Membro. 

Alteração 324
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve adoptar uma decisão 
relativa ao ajustamento proposto das 
condições da autorização nacional a 
circunstâncias locais em conformidade 

Suprimido
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com o procedimento referido no n.° 3 do 
artigo 72.º.  A autoridade competente do 
Estado-Membro em causa deve, sem 
demora, tomar todas as medidas 
adequadas para dar cumprimento a essa 
decisão.

Or.en

Justificação

Há que respeitar os ajustamentos às circunstâncias locais efectuados pelas autoridades 
competentes. Conceder-se à Comissão o poder de decidir os ajustamentos às circunstâncias 
locais vai contra o princípio da subsidiariedade. 

Alteração 325
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve adoptar uma decisão 
relativa ao ajustamento proposto das 
condições da autorização nacional a 
circunstâncias locais em conformidade 
com o procedimento referido no n.º 3 do 
artigo 72.º. A autoridade competente do 
Estado-Membro em causa deve, sem 
demora, tomar todas as medidas adequadas 
para dar cumprimento a essa decisão.

Uma vez consultado o requerente, a
Comissão deve adoptar uma decisão 
relativa ao ajustamento proposto das 
condições da autorização nacional a 
circunstâncias locais em conformidade 
com o procedimento referido no n.º 3 do 
artigo 72.º. A autoridade competente do 
Estado-Membro em causa deve, sem 
demora, tomar todas as medidas adequadas 
para dar cumprimento a essa decisão.

Or. it

Alteração 326
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

2-A. No prazo de três meses a contar da 
recepção da notificação, a Comissão deve 
apresentar uma proposta de decisão. Se a 
Comissão solicitar à Agência um parecer, 
de acordo com o procedimento previsto no 
artigo 30.º, o prazo de três meses deve ser 
suspenso até a Agência enviar o seu 
parecer.

Or. it

Justificação

É necessário prever no texto do regulamento um prazo para resolver os litígios entre 
Estados-Membros. Três meses são um prazo adequado para a Comissão apresentar uma 
proposta de decisão quanto se trata de justificar o reconhecimento ou o não reconhecimento 
das autorizações. 

Alteração 327
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 31 – título 

Texto da Comissão Alteração

 Derrogação aplicável a determinados tipos 
de produtos

 Derrogação aplicável a determinadas 
substâncias activas ou a determinados 
tipos de produtos

Or.en

(A presente alteração está ligada à alteração ao artigo 31.º)

Justificação

Os Estados-Membros devem ser autorizados a recusar o reconhecimento mútuo das 
substâncias que se enquadrem nos critérios de exclusão e das substâncias que sejam 
candidatas a substituição. 
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Alteração 328
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 31

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação ao disposto nos artigos 25.° 
e 28.°, as autoridades competentes dos 
Estados Membros podem recusar o 
reconhecimento mútuo de autorizações 
nacionais concedidas para os tipos de 
produtos 15, 17 e 23 do anexo V, desde 
que essa recusa possa justificar-se por 
motivos de protecção da saúde do homem, 
animais ou plantas, de protecção do 
património nacional de valor artístico, 
histórico ou arqueológico ou de protecção 
da propriedade industrial e comercial.  As 
autoridades competentes dos Estados-
-Membros devem, sem demora, informar-
se mutuamente e informar a Comissão de 
qualquer decisão tomada a esse respeito e 
indicar as suas razões para tal.

 Em derrogação ao disposto nos artigos 
25.° e 28.°, as autoridades competentes dos 
Estados Membros podem recusar o 
reconhecimento mútuo de autorizações 
nacionais concedidas para as substâncias 
activas mencionadas nos artigos 5.º e 9.º e
para os tipos de produtos 15, 17 e 23 do 
anexo V, desde que essa recusa possa 
justificar-se por motivos de protecção da 
saúde do homem, animais ou plantas, de 
protecção do património nacional de valor 
artístico, histórico ou arqueológico ou de 
protecção da propriedade industrial e 
comercial. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem, sem demora, 
informar-se mutuamente e informar a 
Comissão de qualquer decisão tomada a 
esse respeito e indicar as suas razões para 
tal.

Or.en

Justificação

Os Estados-Membros devem ser autorizados a recusar o reconhecimento mútuo das 
substâncias que se enquadrem nos critérios de exclusão e das substâncias que sejam 
candidatas a substituição. 

Alteração 329
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta de regulamento
Artigo 31

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação ao disposto nos artigos 25.° 
e 28.°, as autoridades competentes dos 
Estados Membros podem recusar o 

Em derrogação ao disposto nos artigos 25.° 
a 29.º, as autoridades competentes dos 
Estados-Membros podem recusar o 
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reconhecimento mútuo de autorizações 
nacionais concedidas para os tipos de 
produtos 15, 17 e 23 do anexo V, desde 
que essa recusa possa justificar-se por 
motivos de protecção da saúde do homem, 
animais ou plantas, de protecção do 
património nacional de valor artístico, 
histórico ou arqueológico ou de protecção 
da propriedade industrial e comercial.  As 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem, sem demora, 
informar-se mutuamente e informar a 
Comissão de qualquer decisão tomada a 
esse respeito e indicar as suas razões para 
tal.

reconhecimento mútuo de autorizações 
nacionais concedidas para os tipos de 
produtos 15, 17 e 23 do anexo V, desde 
que essa recusa possa justificar-se por 
motivos de protecção da saúde do homem 
e, designadamente dos grupos 
vulneráveis, de defesa dos animais ou das
plantas, de protecção do património 
nacional ambiental, de valor artístico, 
histórico ou arqueológico ou de protecção 
da propriedade industrial e comercial.  As 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem, sem demora, 
informar-se mutuamente e informar a 
Comissão de qualquer decisão tomada a 
esse respeito e indicar as suas razões para 
tal.

Or.en

Justificação

A presente alteração garante a aplicação dos princípios da subsidiariedade e da precaução. 
As autoridades competentes a nível nacional e regional deverão dispor de suficiente margem 
de manobra, em particular, para protegerem os seus cidadãos mais vulneráveis e o meio 
ambiente. É necessário respeitar o disposto no artigo 193.º do recém-aprovado Tratado da 
União Europeia. Além disso, as actuais disposições da Directiva 98/8/CE relativa aos 
produtos biocidas permitem que as autoridades competentes procedam ao ajustamento dos 
requisitos ou das condições de autorização relevantes para a protecção do ambiente. 

Alteração 330
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 31

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação ao disposto nos artigos 25.° 
e 28.°, as autoridades competentes dos 
Estados Membros podem recusar o 
reconhecimento mútuo de autorizações 
nacionais concedidas para os tipos de 
produtos 15, 17 e 23 do anexo V, desde 
que essa recusa possa justificar-se por 
motivos de protecção da saúde do homem, 

Em derrogação ao disposto nos artigos 25.° 
a 29.º, as autoridades competentes dos 
Estados-Membros podem recusar o 
reconhecimento mútuo de autorizações 
nacionais concedidas para os tipos de 
produtos 15, 17 e 23 do anexo V, desde 
que essa recusa possa justificar-se por 
motivos de protecção da saúde do homem, 
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animais ou plantas, de protecção do 
património nacional de valor artístico, 
histórico ou arqueológico ou de protecção 
da propriedade industrial e comercial.  As 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem, sem demora, 
informar-se mutuamente e informar a 
Comissão de qualquer decisão tomada a 
esse respeito e indicar as suas razões para 
tal.

do ambiente, de animais ou plantas, de 
protecção do património nacional de valor 
artístico, histórico ou arqueológico ou de 
protecção da propriedade industrial e 
comercial. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem, sem demora, 
informar-se mutuamente e informar a 
Comissão de qualquer decisão tomada a 
esse respeito e indicar as suas razões para 
tal.
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