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Alteração 477
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte introdutória (nova)

Texto da Comissão Alteração

As substâncias enumeradas no Anexo I 
não abrangem os nanomateriais, salvo se 
forem especificamente mencionados.

Or. en

Justificação

Os nanomateriais são utilizados devido às suas propriedades diferentes ou reforçadas 
quando comparados com substâncias a granel. Devido à sua dimensão minúscula e ao 
consequente aumento da área de superfície relativa, podem constituir novos riscos, pelo que 
necessitam ser submetidas a uma avaliação. A inclusão de uma substância no anexo I não 
deve abranger os nanomateriais, salvo se forem especificamente mencionados, caso contrário 
dar-se-ia uma situação de "parasitismo". O texto proposto foi extraído do regulamento sobre 
produtos cosméticos, o qual contém igualmente a abordagem da "lista positiva" para 
determinadas substâncias (preâmbulo aos anexos II a VI).

Alteração 478
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Anexo I - difenacume - 9ª linha - 8ª coluna 

Texto da Comissão Alteração

Dado que as características da substância 
activa a tornam potencialmente persistente, 
bioacumulável e tóxica, ou muito 
persistente e muito bioacumulável, a 
mesma deve ser considerada candidata a 
substituição, em conformidade com o 
artigo 9.°.

Dado que as características da substância 
activa cumprem os critérios de 
classificação como tóxica para a 
reprodução da categoria 1A e a tornam 
potencialmente persistente, bioacumulável 
e tóxica, ou muito persistente e muito 
bioacumulável, a mesma deve ser 
considerada candidata a substituição, em 
conformidade com o artigo 9.°.
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As autorizações estão sujeitas às seguintes 
condições:

Atendendo aos riscos identificados para o 
meio aquático, ao facto de a substância 
activa ser muito tóxica para as aves e os 
mamíferos, ao risco de envenenamento 
para as crianças, ao problema de 
formação de resistência e à dor e ao 
sofrimento prolongado causado nos 
animais visados, as autorizações estão 
sujeitas às seguintes condições:

Se for comprovado que um perigo grave 
para a saúde pública não pode ser 
controlado por outros meios.
Devem ser aplicadas as seguintes medidas 
de redução dos riscos:

(1) A concentração nominal da substância 
activa nos produtos não excede 75 mg/kg e 
apenas são autorizados produtos prontos a 
utilizar.

(1) A concentração nominal da substância 
activa nos produtos não excede 75 mg/kg e 
apenas são autorizados produtos prontos a 
utilizar.

(2) Os produtos contêm um agente 
repugnante e, se pertinente, um corante.

(2) Os produtos contêm um agente 
repugnante e, se pertinente, um corante.

(3) Os produtos não são utilizados como 
pós de rasto.

(3) Os produtos não são utilizados como 
pós de rasto.

(4) A exposição primária e secundária do 
homem, dos animais não visados e do 
ambiente é minimizada através da 
ponderação e aplicação de todas as 
medidas disponíveis adequadas de redução 
dos riscos. Estas incluem, nomeadamente, 
a restrição à utilização por profissionais, a 
fixação de um limite máximo para as 
dimensões da embalagem e a utilização 
obrigatória de caixas de isco invioláveis e 
seguras.

(4) A exposição primária e secundária do 
homem, dos animais não visados e do 
ambiente deve ser minimizada através da 
aplicação de todas as medidas disponíveis 
adequadas de redução dos riscos. Estas 
incluem, nomeadamente, a restrição à 
utilização por profissionais, a fixação de 
um limite máximo para as dimensões da 
embalagem e a utilização apenas de caixas 
de isco invioláveis e seguras.

Or. en

Justificação

O difenacume é uma substância altamente problemática sob todos os aspectos (toxicidade, 
persistência, bioacumulação, teratogenicidade, efeitos nos organismos não visados, efeitos 
na saúde humana, sofrimento nos organismos visados). Esta substância deve ser utilizada 
somente se se comprovar que é indispensável para controlar um perigo grave para a saúde 
pública que não possa ser combatido por outros meios. As medidas de redução dos riscos 
devem passar a ser juridicamente vinculativas. Somente os profissionais devem ser 
autorizados a utilizar esta substância, embora obedecendo a critérios rigorosos.
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Alteração 479
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo II - título 1 - ponto 1 

Texto da Comissão Alteração

(1) Os dossiês sobre as substâncias activas 
devem conter as informações necessárias 
para estabelecer, quando pertinente, a dose 
diária admissível (Acceptable Daily 
Intanke - ADI), o nível aceitável de 
exposição do operador (Acceptable 
Operator Exposure Level - AOEL), a 
concentração ambiental previsível 
(Predicted Environmental Concentration -
PEC) e a concentração previsivelmente 
sem efeitos (Predicted No-Effect 
Concentration - PNEC).

(1) Os dossiês sobre as substâncias activas 
devem conter as informações necessárias 
para estabelecer que a exposição não 
atinge o limiar de risco toxicológico 
(Threshold of Toxicological Concern -
TTC) ou, quando pertinente, para 
estabelecer a dose diária admissível 
(Acceptable Daily Intanke - ADI), o nível 
aceitável de exposição do operador 
(Acceptable Operator Exposure Level -
AOEL), a concentração ambiental 
previsível (Predicted Environmental 
Concentration - PEC) e a concentração 
previsivelmente sem efeitos (Predicted No-
Effect Concentration - PNEC).

Or.en

Justificação

O limiar de risco toxicológico constitui uma abordagem de avaliação de riscos que se baseia 
na "suficiência de prova" e é utilizada na avaliação da segurança dos materiais e objectos 
destinados a entrar em contacto com os alimentos e de outras substâncias com um grau de 
toxicidade desconhecido mas de risco comprovadamente baixo para o homem. Quando 
aliada a informações estruturais reconhecidas e a um comportamento previsível, esta 
abordagem compartimenta os produtos químicos em categorias, cada uma com os seus 
próprios limites máximos de exposição humana. Nos casos em que a exposição é inferior a 
estes níveis muito reduzidos, os ensaios de toxicidade podem ser evitados. Actualmente, o 
Instituto Internacional para as Ciências da Vida coordena um projecto que visa o 
desenvolvimento de uma abordagem baseada no limiar de risco toxicológico para alguns 
produtos biocidas. 

Alteração 480
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo II - título 1 - ponto 1 
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Texto da Comissão Alteração

(1) Os dossiês sobre as substâncias activas 
devem conter as informações necessárias 
para estabelecer, quando pertinente, a dose 
diária admissível (Acceptable Daily 
Intanke - ADI), o nível aceitável de 
exposição do operador (Acceptable 
Operator Exposure Level - AOEL), a 
concentração ambiental previsível 
(Predicted Environmental Concentration -
PEC) e a concentração previsivelmente 
sem efeitos (Predicted No-Effect 
Concentration - PNEC).

(1) Os dossiês sobre as substâncias activas 
devem conter as informações necessárias 
para estabelecer que a exposição não 
atinge o limiar de risco toxicológico 
(Threshold of Toxicological Concern -
TTC) ou, quando pertinente, para 
estabelecer a dose diária admissível 
(Acceptable Daily Intanke - ADI), o nível 
aceitável de exposição do operador 
(Acceptable Operator Exposure Level -
AOEL), a concentração ambiental 
previsível (Predicted Environmental 
Concentration - PEC) e a concentração 
previsivelmente sem efeitos (Predicted No-
Effect Concentration - PNEC).

Or.en

Justificação

O limiar de risco toxicológico constitui uma abordagem de avaliação de riscos que se baseia 
na "suficiência de prova" e é utilizada de forma intensiva na avaliação da segurança dos 
aditivos alimentares, dos aromas, dos materiais e objectos destinados a entrar em contacto 
com os alimentos e de outras substâncias com um grau de toxicidade desconhecido mas de 
risco comprovadamente baixo para o homem. Quando aliada a informações estruturais 
reconhecidas e a um metabolismo ou outro tipo de comportamento previsível, esta 
abordagem compartimenta os produtos químicos em categorias, cada uma com os seus 
próprios limites máximos de exposição humana. Nos casos em que a exposição é inferior a 
estes níveis muito reduzidos, os ensaios de toxicidade podem ser evitados. 

Alteração 481
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo II - título 1 - ponto 4 

Texto da Comissão Alteração

(4) Os ensaios para fins de autorização 
devem ser realizados de acordo com os 
métodos descritos no Regulamento (CE) 
n.° 440/2008 do Conselho. Contudo, se um 
método for inadequado ou não estiver 
descrito, devem ser utilizados outros 

(4) Os ensaios para fins de autorização 
devem ser realizados de acordo com os 
métodos descritos no Regulamento (CE) 
n.° 440/2008 do Conselho. Contudo, se um 
método for inadequado ou não estiver 
descrito, devem ser utilizados outros 
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métodos que sejam, sempre que possível, 
reconhecidos a nível internacional, os 
quais devem ser justificados no pedido.

métodos que sejam adequados do ponto de 
vista científico e os quais devem ser 
justificados no pedido.

Or.en

Justificação

A formulação inicial do ponto 4 do anexo II não é suficientemente clara e impede a utilização 
de soluções alternativas às experiências com animais mencionadas no anexo VI. 

Alteração 482
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo II – título 1 – ponto 4 

Texto da Comissão Alteração

(4) Os ensaios para fins de autorização 
devem ser realizados de acordo com os 
métodos descritos no Regulamento (CE) 
n.° 440/2008 do Conselho. Contudo, se um 
método for inadequado ou não estiver 
descrito, devem ser utilizados outros 
métodos que sejam, sempre que possível, 
reconhecidos a nível internacional, os 
quais devem ser justificados no pedido.

(4) Os ensaios para fins de autorização 
devem ser realizados de acordo com os 
métodos descritos no Regulamento (CE) 
n.° 440/2008 do Conselho. Contudo, se um 
método for inadequado ou não estiver 
descrito, devem ser utilizados outros 
métodos que sejam adequados do ponto de 
vista científico e os quais devem ser 
justificados no pedido.

Or.en

Justificação

A formulação inicial do ponto 4 do anexo II não é suficientemente clara e impede a utilização 
de soluções alternativas às experiências com animais mencionadas no anexo VI. 

Alteração 483
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo II – título 1 – ponto 4 

Texto da Comissão Alteração

(4) Só são realizados novos ensaios para (4) Só são realizados novos ensaios para 
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determinar as propriedades indicadas no 
presente anexo após a avaliação de todos 
os dados disponíveis: dados in vitro e in 
vivo, dados humanos históricos, dados de 
modelos (Q)SAR válidos e de substâncias 
estruturalmente afins (método comparativo 
por interpolação). Devem ser evitados os 
ensaios in vivo com substâncias corrosivas 
em concentrações/doses que provoquem 
corrosão. Antes de se proceder aos ensaios, 
deverão ser consultadas, além do presente 
anexo, outras orientações em matéria de 
estratégias de ensaios.

determinar as propriedades indicadas no 
presente anexo após a avaliação de todos 
os dados disponíveis: dados in vitro e in 
vivo, dados humanos históricos, dados de 
modelos (Q)SAR válidos e de substâncias 
estruturalmente afins (método comparativo 
por interpolação). Devem ser evitados os 
ensaios in vivo com substâncias corrosivas 
em concentrações/doses que provoquem 
corrosão. Antes de se proceder aos ensaios, 
deverão ser consultados peritos, além do 
presente anexo, a fim de obter outras 
orientações em matéria de estratégias de 
ensaios inteligentes em alternativa às 
experiências com animais.

Or.en

Justificação

A necessidade de consultar peritos em matéria de "3R" (Refinar, Reduzir e Substituir) deve 
ser explícita. É imprescindível prestar assistência aos requerentes na concepção de 
estratégias de ensaios inteligentes, a fim de evitar a realização de ensaios desnecessários ou 
em duplicado e de reduzir ao mínimo as experiências com animais. 

Alteração 484
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo II – título 1 – ponto 4 

Texto da Comissão Alteração

(4) Só são realizados novos ensaios para 
determinar as propriedades indicadas no 
presente anexo após a avaliação de todos 
os dados disponíveis: dados in vitro e in 
vivo, dados humanos históricos, dados de 
modelos (Q)SAR válidos e de substâncias 
estruturalmente afins (método comparativo 
por interpolação). Devem ser evitados os 
ensaios in vivo com substâncias corrosivas 
em concentrações/doses que provoquem 
corrosão. Antes de se proceder aos ensaios, 
deverão ser consultadas, além do presente 
anexo, outras orientações em matéria de 

(4) Só são realizados novos ensaios para 
determinar as propriedades indicadas no 
presente anexo após a avaliação de todos 
os dados disponíveis: dados in vitro e in 
vivo, dados humanos históricos, dados de 
modelos (Q)SAR válidos e de substâncias 
estruturalmente afins (método comparativo 
por interpolação). Devem ser evitados os 
ensaios in vivo com substâncias corrosivas 
em concentrações/doses que provoquem 
corrosão. Antes de se proceder aos ensaios, 
deverão ser consultados peritos, além do 
presente anexo, a fim de obter outras 
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estratégias de ensaios. orientações em matéria de estratégias de 
ensaios inteligentes em alternativa às 
experiências com animais.

Or.en

Justificação

A necessidade de consultar peritos deve ser explícita. É imprescindível prestar assistência 
aos requerentes na concepção de estratégias de ensaios inteligentes a fim de evitar a 
realização de ensaios desnecessários ou em duplicado e de reduzir ao mínimo as experiências 
com animais. 

Alteração 485
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo II - título 1 - quadro - secção 6.1.1

Texto da Comissão Alteração

6.1.1. Não é necessário efectuar o estudo 
nos seguintes casos:
- se a substância for classificada como 
corrosiva da pele ou irritante da pele, ou 
- se a substância for um ácido forte 
(pH < 2,0) ou uma base forte (pH > 11,5), 
ou 
- se a substância for inflamável em 
contacto com o ar, à temperatura 
ambiente; ou
- se a substância estiver classificada como 
muito tóxica em contacto com a pele, ou 
- se o estudo de toxicidade aguda por via 
cutânea não revelar irritação cutânea até 
à dose-limite (2 000 mg/kg de massa 
corporal).

Suprimido

Or. en

Justificação

Em 23 de Julho de 2009, a Comissão Europeia aprovou dois métodos in vitro para testar a 
irritação cutânea: os ensaios "EpiDerm SIT” e “SkinEthic RHE". Consequentemente, os 
ensaios in vivo da irritação cutânea deixam de ser necessários, devendo ser suprimidos dos 
requisitos em matéria de dados no anexo II. A primeira adaptação do Regulamento (CE) n.º 
440/2008 ao progresso técnico incluiu uma nova directriz de ensaio para o estudo in vitro da 
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irritação cutânea passível de substituir o método in vivo para efeitos do presente 
regulamento. Por conseguinte, o método in vivo deixou de ser necessário, devendo ser 
suprimido.

Alteração 486
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo II - título 1 - quadro - secção 6.2.1

Texto da Comissão Alteração

6.2.1. Não é necessário efectuar o estudo 
nos seguintes casos:
- se a substância for classificada como 
irritante ocular com risco de lesões 
oculares graves, ou 
- se a substância for classificada como 
corrosiva para a pele, desde que o 
requerente a classifique como irritante 
ocular, ou 
- se a substância for um ácido forte 
(pH < 2,0) ou uma base forte (pH > 11,5), 
ou 
- se a substância for inflamável em 
contacto com o ar, à temperatura 
ambiente.

Suprimido

Or. en

Justificação

Em 7 de Setembro de 2009, a OCDE aprovou oficialmente dois métodos alternativos de ensaio 
dos efeitos na saúde humana destinados a avaliar o potencial de irritação ocular grave. As 
novas orientações para os ensaios foram designadas Directriz 437: permeabilidade e opacidade 
de córnea bovina (BCOP) e Directriz 438: teste em olho enucleado de galinha (ICE). Por 
conseguinte, o ensaio in vivo da irritação ocular deve ser suprimido dos requisitos em matéria 
de dados estabelecidos no anexo II.
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Alteração 487
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo II – título 1 – quadro - secção 6.3

Texto da Comissão Alteração

6.3. A avaliação deste parâmetro 
compreende as seguintes etapas 
consecutivas:

6.3. A avaliação deste parâmetro 
compreende as seguintes etapas 
consecutivas:

(1) Uma avaliação dos dados disponíveis 
relativos ao homem e aos animais, bem 
como dos dados alternativos;

(1) Uma avaliação dos dados disponíveis 
relativos ao homem e aos animais, bem 
como dos dados alternativos;

(2) Ensaios in vivo. (2) Ensaios in vivo.
A segunda etapa não é exigida nos 
seguintes casos:

A segunda etapa não é exigida nos 
seguintes casos:

- se os dados disponíveis indicarem que a 
substância deve ser classificada nos 
parâmetros de sensibilização cutânea ou 
corrosividade, ou 

- se os dados disponíveis indicarem que a 
substância deve ser classificada nos 
parâmetros de sensibilização cutânea ou 
corrosividade, ou 

- se a substância for um ácido forte 
(pH < 2,0) ou uma base forte (pH > 11,5), 
ou 

- se a substância for um ácido forte 
(pH < 2,0) ou uma base forte (pH > 11,5), 
ou 

- se a substância for inflamável em 
contacto com o ar, à temperatura ambiente.

- se a substância for inflamável em 
contacto com o ar, à temperatura ambiente.

O ensaio dos gânglios linfáticos locais 
(LLNA) em murídeos é o método 
preferencial a utilizar para os ensaios in 
vivo. Só deverá recorrer-se a outro método 
em circunstâncias excepcionais. A 
utilização de outro método de ensaio 
deverá ser devidamente justificada.

O ensaio restrito dos gânglios linfáticos 
locais (rLLNA) em murídeos é o método 
preferencial a utilizar para os ensaios in 
vivo enquanto teste de despistagem para 
distinguir os sensibilizadores dos não-
sensibilizadores. O LLNA integral deve 
ser efectuado quando se sabe que é 
exigida uma avaliação do potencial de 
sensibilização. Só deverá recorrer-se a 
outro método em circunstâncias 
excepcionais. A utilização de outro método 
de ensaio deverá ser devidamente 
justificada.

Or. en

Justificação

A fim de reduzir ao mínimo o número de animais utilizados, deve ser efectuada uma versão 
restrita do ensaio dos gânglios linfáticos locais (rLLNA) em murídeos para distinguir os 
sensibilizadores dos não-sensibilizadores da pele. Consultar, também, o parecer do Comité 
Científico Consultivo do CEVMA, de 27 de Setembro de 2007.
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Alteração 488
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo II – título 1 – quadro - secção 6.4

Texto da Comissão Alteração

6.4. Se algum dos estudos de 
mutagenicidade do nível I der resultado 
positivo, deve ponderar-se a realização de 
estudos adequados de mutagenicidade in 
vivo.

6.4. Se algum dos estudos de 
mutagenicidade do nível I der resultado 
positivo, deve ponderar-se a realização de 
estudos adequados de mutagenicidade in 
vivo.

No caso das substâncias novas, é 
aconselhável proceder à avaliação dos 
parâmetros de um ensaio in vivo de 
micronúcleo como parte de um estudo de 
toxicidade por dose repetida a 28 ou 90 
dias. 

Or. en

Justificação

Os estudos de nível I examinam uma variedade de modos diferentes de acção 
mutagénica/genotóxica, as quais devem ser examinadas em conjunto, como parte de uma 
abordagem de avaliação baseada na "suficiência de prova", de forma a obter uma visão 
clara da situação.

Alteração 489
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo II – título 1 – quadro - secção 6.4.1

Texto da Comissão Alteração

6.4.1 Em caso de resultado positivo, deve 
ponderar-se a realização de outros estudos 
de mutagenicidade.

6.4.1 Em caso de resultado positivo, deve 
ponderar-se a realização de outros estudos 
de mutagenicidade. No caso das 
substâncias ou formulações 
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antimicrobianas, não é necessário 
proceder a um estudo deste tipo.

Or. en

Alteração 490
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo II – título 1 – quadro - secção 6.4.3

Texto da Comissão Alteração

6.4.3. Estudo geralmente não exigido se se 
dispuser de dados adequados de um ensaio 
fiável in vivo de mutação genética em 
mamíferos.

6.4.3. Estudo não exigido se se dispuser de 
dados adequados de outras fontes de um 
ensaio fiável in vivo de mutação genética 
em mamíferos.

Or. en

Justificação

É importante clarificar que os estudos in vivo não podem ter sido efectuados pelo requerente 
ou que foram efectuados a seu pedido.

Alteração 491
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo II – título 1 – quadro - secção 6.4.4 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6.4.4. Se o resultado de algum dos estudos 
in vitro de genotoxicidade do nível I for 
positivo e não se dispuser ainda de 
resultados de estudos in vivo, o requerente 
deve propor um estudo adequado de 
genotoxicidade in vivo com células 
somáticas.

6.4.4. Se o resultado de algum dos estudos 
in vitro de genotoxicidade do nível I for 
positivo e não se dispuser ainda de 
resultados de estudos in vivo, o requerente 
deve propor um estudo adequado de 
genotoxicidade in vivo com células 
somáticas. No caso das substâncias novas, 
deve ser possível proceder à avaliação dos 
parâmetros de um ensaio in vivo de 
micronúcleo como parte de um estudo de 
toxicidade por dose repetida a 28 ou a 90 
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dias. 

Or. en

Justificação

No sector farmacêutico, é cada vez mais comum incluir os ensaios de micronúcleo nos 
estudos gerais de toxicidade a 28 ou a 90 dias efectuados com ratazanas, como meio de obter 
dados sobre a mutagenicidade de forma eficaz sem realizar um estudo in vivo isolado. 
Segundo esta abordagem, a indução do micronúcleo é determinada a partir da recolha de 
sangue periférico em vários períodos de tempo ao longo de um estudo, bem como a partir da 
recolha de medula óssea no final do estudo. 

Alteração 492
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo II – título 1 – quadro - secção 6.5

Texto da Comissão Alteração

6.5. Estudo(s) geralmente não exigido(s) 
nos seguintes casos:

6.5. Estudo(s) geralmente não exigido(s) 
nos seguintes casos:

- se a substância for classificada como 
corrosiva para a pele.

- se a substância for classificada como 
corrosiva para a pele.

No respeitante a substâncias que não 
sejam gases, além da via oral 
(ponto 6.5.1), devem apresentar-se as 
informações referidas nos pontos 5.6.2 
a 6.5.3 em relação a, pelo menos, mais 
uma via. A escolha da segunda via 
dependerá da natureza da substância e da 
via provável de exposição humana. Caso 
só haja uma via de exposição, só será 
necessário fornecer informações 
respeitantes a essa via.

Or. en

Justificação

A realização de estudos de toxicidade aguda por mais de uma via de exposição não deve 
ser exigida nem recomendada. Duas recentes análises retrospectivas de dados, que 
examinaram a similitude entre as classificações regulamentares no caso da toxicidade 
aguda por via oral, cutânea e por inalação, e que tiveram em conta várias centenas de 
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substâncias activas agroquímicas e biocidas e cerca de 2000 produtos químicos 
industriais, demonstraram que, em mais de 99% dos casos, os ensaios por via cutânea 
não acrescentam qualquer informação aos dados obtidos a partir dos estudos realizados 
por via oral para efeitos de classificação de perigo. Os requisitos em matéria de dados 
devem ser revistos de forma a reflectirem estas novas conclusões.

Alteração 493
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo II – título 1 – quadro - secção 6.5.1

Texto da Comissão Alteração

6.5.1. Não é necessário efectuar o estudo se 
estiver disponível um estudo de toxicidade 
aguda por inalação (6.5.2).

6.5.1. Não é necessário efectuar o estudo se 
estiver disponível um estudo de toxicidade 
aguda por inalação (6.5.2).

O método da Toxicidade Aguda de Classe 
é o método preferencial a utilizar para os 
ensaios in vivo. Só em circunstâncias 
excepcionais poderá ser utilizado outro
tipo de ensaio. Neste caso, deverá ser 
apresentada uma justificação.

Or. en

Justificação

O método de avaliação da toxicidade aguda deve ser especificado por forma a reduzir ao 
mínimo o número de animais utilizados. No Regulamento (CE) n.º 440/2008 do Conselho é 
sugerido o método da Toxicidade Aguda de Classe, bem como o método da Dose Fixa. O 
método da Toxicidade Aguda de Classe implica a utilização de um menor número de animais 
do que o método da Dose Fixa, pelo que deve ser preferencial.
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Alteração 494
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo II – título 1 – quadro - secção 6.5.2

Texto da Comissão Alteração

6.5.2. A inalação será a via de ensaio 
apropriada se a exposição humana por 
inalação for provável, tendo em conta a 
pressão de vapor da substância e/ou a 
possibilidade de exposição a aerossóis, 
partículas ou gotículas de dimensões 
inaláveis.

6.5.2. A inalação será a via de ensaio 
apropriada apenas se for a principal via de
exposição humana, tendo em conta a 
pressão de vapor da substância e/ou a 
possibilidade de exposição a aerossóis, 
partículas ou gotículas de dimensões 
inaláveis. O método da Toxicidade Aguda 
de Classe é o método preferencial a 
utilizar para os ensaios in vivo. O teste 
clássico CL50 (concentração letal) apenas 
deve ser utilizado em circunstâncias 
excepcionais. A utilização de outro 
método de ensaio deverá ser devidamente 
justificada.

Or. en

Justificação

A realização de ensaios por mais de uma via de exposição não deverá ser necessária se o 
objectivo principal for a classificação de perigo. A revisão dos requisitos em matéria de 
dados com vista a evitar a realização de ensaios supérfluos poderia reduzir 
significativamente os custos e o número de animais utilizados. Nos casos em que a inalação é 
a via principal de exposição humana, a directriz da OCDE que rege a avaliação da 
toxicidade aguda de classe e que permite uma redução do número de animais utilizados deve 
ser preferencial face ao método clássico de envenenamento letal.

Alteração 495
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo II – título 1 – quadro - secção 6.5.3

Texto da Comissão Alteração

6.5.3. A via cutânea é a via de ensaio Suprimido
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apropriada se:

(1) For improvável a inalação da 
substância; e

(2) For provável o contacto com a pele 
durante a produção e/ou a utilização; e

(3) As propriedades físico-químicas e 
toxicológicas apontarem para uma taxa 
significativa de absorção através da pele.

Or. en

Justificação

Estes requisitos em matéria de dados devem ser suprimidos com base na análise 
supramencionada, cujos resultados demonstraram que, em mais de 99% dos casos, as 
classificações obtidas nos ensaios pela via cutânea vão ao encontro ou são menos graves que 
as classificações obtidas nos ensaios por via oral. As classificações obtidas nos ensaios por 
via cutânea podem, por conseguinte, basear-se numa interpolação directa dos dados obtidos 
nos ensaios por via oral.

Alteração 496
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo II – título 1 – quadro - secção 6.6.1

Texto da Comissão Alteração

6.6.1. Estudo de toxicidade a curto prazo 
(28 dias) não exigido nos seguintes casos:

6.6.1. Estudo de toxicidade a curto prazo 
(28 dias) não exigido nos seguintes casos:

- se existir um estudo fiável de toxicidade 
sub-crónica (90 dias) ou crónica, em que 
tenham sido utilizadas uma espécie, uma 
dosagem, um solvente e uma via de 
administração apropriados, ou 

- se existir ou estiver previsto um estudo 
fiável de toxicidade sub-crónica (90 dias) 
ou crónica, em que foram ou serão
utilizadas uma espécie, uma dosagem, um 
solvente e uma via de administração 
apropriados, ou 

- se a substância sofrer desintegração 
imediata e existirem dados suficientes 
sobre os produtos de dissociação; ou

- se a substância sofrer desintegração 
imediata e existirem dados suficientes 
sobre os produtos de dissociação; ou

- se puder ser excluída qualquer exposição 
relevante para o homem em conformidade 

- se puder ser excluída qualquer exposição 
relevante para o homem em conformidade 
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com a secção 3 do anexo IV. com a secção 3 do anexo IV.

A via apropriada será escolhida da 
seguinte forma:

A via cutânea é a via de ensaio apropriada 
se:

A via oral é a via de ensaio excepto se:

(1) For improvável a inalação da 
substância; e

(1) A principal via de exposição humana 
for a via cutânea e se se verificar uma das 
seguintes condições:

- as propriedades físico-químicas e 
toxicológicas, incluindo um ensaio de 
penetração cutânea in vitro (ou seja, 
OCDE 428), indicam que a 
biodisponibilidade cutânea será 
substancial, ou

- é conhecida a penetração ou a 
toxicidade significativa por via cutânea de 
substâncias estruturalmente afins.

(2) For provável o contacto com a pele 
durante a produção e/ou a utilização; e

(2) A principal via de exposição humana é 
por inalação, atendendo à pressão de 
vapor da substância e à provável 
frequência, grau e duração da exposição 
a aerossóis, partículas ou gotículas de 
dimensões inaláveis.

(3) As propriedades físico-químicas e 
toxicológicas apontarem para uma taxa 
significativa de absorção através da pele.

A inalação será a via de ensaio 
apropriada se a exposição humana por 
inalação for provável, tendo em conta a 
pressão de vapor da substância e/ou a 
possibilidade de exposição a aerossóis, 
partículas ou gotículas de dimensões 
inaláveis.

Os ensaios serão realizados apenas por 
uma via de exposição. A avaliação da 
toxicidade por outras vias de exposição 
deve basear-se na modelação 
farmacocinética.

O registando proporá o estudo de 
toxicidade sub-crónica (90 dias) 
(ponto 6.6.2 do anexo VII) nos seguintes 
casos: se a frequência e a duração da 
exposição humana indicarem ser 
apropriado um estudo relativo a um 
período mais longo  e se verificar uma das 

O registando proporá o estudo de 
toxicidade sub-crónica (90 dias) (ponto 
6.6.2 do anexo VII) em lugar de um 
estudo a 28 dias nos seguintes casos: se a 
frequência e a duração da exposição 
humana indicarem ser apropriado um 
estudo de duração superior a 1 mês e 
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seguintes condições: inferior a 12 meses e outros dados
disponíveis apontarem para a possibilidade 
de a cinética ou outras propriedades de 
uma substância ou de metabolitos da 
mesma não permitirem detectar eventuais 
efeitos adversos num estudo de toxicidade 
a curto prazo.

- outros dados disponíveis apontarem para 
a possibilidade de a substância ter uma 
propriedade perigosa que não possa ser 
detectada num estudo de toxicidade a curto 
prazo; ou

No caso das substâncias associadas a 
nível molecular à toxicidade específica 
dos órgãos (por exemplo, a 
neurotoxicidade), os parâmetros de risco 
suplementares relevantes devem ser 
preferencialmente examinados no âmbito 
de um estudo a 28 ou a 90 dias em lugar 
de um estudo isolado como, por exemplo, 
um estudo de neurotoxicidade.  Outros 
estudos isolados deverão apenas ser 
realizados em circunstâncias 
excepcionais.

- estudos toxicocinéticos devidamente 
concebidos revelarem a acumulação em 
certos tecidos ou órgãos da substância ou 
de metabolitos da mesma, que 
possivelmente não seria detectada num 
estudo de toxicidade a curto prazo, mas 
que seria susceptível de produzir efeitos 
adversos após exposição prolongada.

O requerente proporá outros estudos ou 
estes poderão ser exigidos:

- se não tiver sido possível identificar um 
NOAEL no estudo a 28 ou a 90 dias, 
excepto se tal se dever à inexistência de 
efeitos tóxicos adversos, ou 

- em caso de toxicidade particularmente 
preocupante (nomeadamente com efeitos 
sérios/graves); ou

- se houver indicações de um efeito que
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não possa ser adequadamente 
caracterizado, em termos toxicológicos 
e/ou de risco, com base nos elementos 
disponíveis. Nesses casos, poderá ser mais 
apropriado efectuar estudos toxicológicos 
específicos, concebidos para a 
investigação dos efeitos em causa (por 
exemplo, estudos de imunotoxicidade ou 
de neurotoxicidade); ou

- se a via de exposição utilizada no estudo 
inicial por dose repetida tiver sido 
inadequada, relativamente à via prevista 
de exposição humana, e não puder ser 
feita uma extrapolação de via para via; ou

- em caso de especial preocupação ligada 
à exposição (por exemplo, utilização em 
produtos de consumo conducente a níveis 
de exposição próximos das doses para as 
quais sejam de esperar efeitos tóxicos nas 
pessoas); ou

- se, no estudo a 28 ou a 90 dias, não 
tiverem sido detectados efeitos em 
substâncias com estruturas moleculares 
claramente afins à da substância em 
estudo.

Or. en

Justificação

Apenas é necessário efectuar um estudo a 28 dias ou um estudo a 90 dias. A realização dos 
dois estudos não contribui com novas conclusões significativas. A combinação de parâmetros 
constitui uma prática geralmente aceite que se destina a melhorar a eficácia dos ensaios e 
que deve ser recomendada como meio de reduzir ao mínimo a realização de estudos isolados 
de neurotoxicidade e de outros estudos "especiais".

Alteração 497
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo II – título 1 – quadro - secção 6.6.2

Texto da Comissão Alteração

6.6.2. Estudo de toxicidade sub-crónica 6.6.2. Estudo de toxicidade sub-crónica 
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(90 dias) não exigido nos seguintes casos: (90 dias) não exigido nos seguintes casos:

- se existir um estudo fiável de toxicidade a 
curto prazo (28 dias) que revele efeitos 
tóxicos graves, de acordo com os critérios 
de classificação da substância com a frase 
R48, e cujo NOAEL a 28 dias possa ser 
objecto de uma extrapolação para o 
NOAEL a 90 dias, para a mesma via de 
exposição, por aplicação de um factor de 
incerteza adequado; ou

- se existir um estudo fiável de toxicidade a 
curto prazo (28 dias) que revele efeitos 
tóxicos graves, de acordo com os critérios 
de classificação da substância com a frase 
R48, e cujo NOAEL a 28 dias possa ser 
objecto de uma extrapolação para o 
NOAEL a 90 dias, para a mesma via de 
exposição, por aplicação de um factor de 
incerteza adequado; ou

- se existir um estudo fiável de toxicidade 
crónica, no qual tenham sido utilizadas 
uma espécie e uma via de administração 
apropriadas; ou

- se existir um estudo fiável de toxicidade 
crónica, no qual tenham sido utilizadas 
uma espécie e uma via de administração 
apropriadas; ou

- se a substância sofrer desintegração 
imediata e existirem dados suficientes 
sobre os produtos obtidos, tanto no que diz 
respeito aos efeitos sistémicos como aos 
efeitos na zona de absorção, ou 

- se a substância sofrer desintegração 
imediata e existirem dados suficientes 
sobre os produtos obtidos, tanto no que diz 
respeito aos efeitos sistémicos como aos 
efeitos na zona de absorção, ou 

- se a substância não for reactiva, for 
insolúvel e não for inalável e não existirem 
indícios de absorção e toxicidade num 
ensaio-limite a 28 dias, em especial se 
essas características estiverem associadas a 
uma exposição humana limitada. 

- se a substância não for reactiva, for 
insolúvel e não for inalável e não existirem 
indícios de absorção e toxicidade num 
ensaio-limite a 28 dias, em especial se 
essas características estiverem associadas a 
uma exposição humana limitada. 

A via apropriada será escolhida da 
seguinte forma:

A via cutânea é a via de ensaio apropriada 
se:

A via oral é a via de ensaio excepto se:

(1) For provável o contacto com a pele 
durante a produção e/ou a utilização; e

(1) A principal via de exposição humana 
for a via cutânea e se se verificar uma das 
seguintes condições:

- as propriedades físico-químicas e 
toxicológicas, incluindo um ensaio de 
penetração cutânea in vitro (ou seja, 
OCDE 428), indicam que a 
biodisponibilidade cutânea será 
substancial, ou

- é conhecida a penetração ou a 
toxicidade significativa por via cutânea de 
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substâncias estruturalmente afins.

(2) As propriedades físico-químicas 
apontarem para uma taxa significativa de 
absorção através da pele; e

(2) A principal via de exposição humana é 
por inalação, atendendo à pressão de 
vapor da substância e à provável 
frequência, grau e duração da exposição 
a aerossóis, partículas ou gotículas de 
dimensões inaláveis.

(3) Se se verificar uma das seguintes 
condições:

- for observada toxicidade no ensaio de 
toxicidade aguda por via dérmica, a doses 
mais baixas do que no ensaio de 
toxicidade por via oral; ou

- forem observados efeitos sistémicos ou 
outros indícios de absorção em estudos de 
irritação da pele e/ou ocular; ou

- houver indicações, em ensaios in vitro, 
de absorção significativa por via dérmica; 
ou

- for conhecida a penetração ou a 
toxicidade significativa por via cutânea de 
substâncias estruturalmente afins.

A inalação será a via de ensaio 
apropriada se:

A inalação será a via de ensaio 
apropriada se:

- for provável a exposição humana por 
inalação, atendendo à pressão de vapor da 
substância e/ou à possibilidade de 
exposição a aerossóis, partículas ou 
gotículas de dimensões inaláveis.

O requerente proporá outros estudos ou 
estes poderão ser exigidos:

No caso das substâncias associadas a 
nível molecular à toxicidade específica 
dos órgãos (por exemplo, a 
neurotoxicidade), os parâmetros de risco 
suplementares relevantes devem ser 
preferencialmente examinados no âmbito 
de um estudo a 28 ou a 90 dias em lugar 
de um estudo isolado como, por exemplo, 
um estudo de neurotoxicidade.  Outros 
estudos isolados deverão apenas ser 
realizados em circunstâncias 
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excepcionais. 

- se não tiver sido possível identificar um 
NOAEL no estudo a 90 dias, excepto se 
tal se dever à inexistência de efeitos 
adversos tóxicos; ou

- em caso de toxicidade particularmente 
preocupante (nomeadamente com efeitos 
sérios/graves); ou

- se houver indicações de um efeito que 
não possa ser adequadamente 
caracterizado, em termos toxicológicos 
e/ou de risco, com base nos elementos 
disponíveis. Nesses casos, poderá ser mais 
apropriado efectuar estudos toxicológicos 
específicos, concebidos para a 
investigação dos efeitos em causa (por 
exemplo, estudos de imunotoxicidade ou 
de neurotoxicidade); ou

- em caso de especial preocupação ligada 
à exposição (por exemplo, uso em 
produtos de consumo conducente a níveis 
de exposição próximos das doses para as 
quais sejam de esperar efeitos tóxicos no 
homem).

(1) For improvável a inalação da 
substância; e

(2) For provável o contacto com a pele 
durante a produção e/ou a utilização; e

(3) As propriedades físico-químicas e 
toxicológicas apontarem para uma taxa 
significativa de absorção através da pele.

A inalação será a via de ensaio 
apropriada se a exposição humana por 
inalação for provável, tendo em conta a 
pressão de vapor da substância e/ou a 
possibilidade de exposição a aerossóis, 
partículas ou gotículas de dimensões 
inaláveis.

Or. en
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Justificação

Apenas é necessário efectuar um estudo a 28 dias ou um estudo a 90 dias. A realização dos 
dois estudos não contribui com novas conclusões significativas. A combinação de parâmetros 
constitui uma prática geralmente aceite que se destina a melhorar a eficácia dos ensaios e 
que deve ser recomendada como meio de reduzir ao mínimo a realização de estudos isolados 
de neurotoxicidade e de outros estudos "especiais".

Alteração 498
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo II – título 1 – quadro - secção 6.6.3

Texto da Comissão Alteração

6.6.3. Se a frequência e a duração da 
exposição humana indicarem ser 
apropriado um estudo por um período 
mais longo e se verificar uma das 
condições seguintes, o requerente pode 
propor um estudo de toxicidade por dose 
repetida a longo prazo (período igual ou 
superior a doze meses):

6.6.3. O requerente pode propor um estudo 
de toxicidade por dose repetida a longo prazo 
(período igual ou superior a doze meses) 
apenas se se verificar uma das condições 
seguintes:

- se a frequência, o grau e a duração da 
exposição humana indicarem ser 
apropriada uma avaliação de risco 
crónico; e

- se, no estudo a 28 ou a 90 dias, tiverem 
sido observados efeitos tóxicos graves ou 
muito graves que não possam ser 
adequadamente caracterizados ou 
avaliados, em termos toxicológicos ou de 
risco, com base nos elementos disponíveis, 
ou 

- se a aplicação de um factor de incerteza 
adequado não for garantia suficiente para 
efeitos de avaliação de riscos. 

- se, no estudo a 28 ou a 90 dias, não 
tiverem sido detectados efeitos em 
substâncias com estruturas moleculares 
claramente afins à da substância em 
estudo, ou 
- se a substância puder ter uma 
propriedade perigosa que não possa ser 
detectada num estudo a 90 dias.

Se os dados em matéria de 
cancerigenicidade constituírem também 
um requisito e não estiverem já 
disponíveis, devem ser efectuados estudos 
por dose repetida a longo prazo e de 
carcinogenicidade seguindo o protocolo 
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OCDE 453 relativo ao estudo combinado.

Or. en

Justificação

Os estudos de toxicidade a longo prazo são custosos tanto em termos económicos como em 
termos de bem-estar dos animais e podem ser geralmente evitados através do recurso a 
técnicas de estatística adequadas (por exemplo, a extrapolação com base em estudos a curto 
prazo). Em casos excepcionais, em que os dados empíricos são considerados necessários, os 
ensaios deveriam ser efectuados apenas com uma espécie animal e, sempre que existir o risco 
de cancro, deveria ser exigido um estudo combinado de toxicidade crónica/carcinogenicidade 
em lugar de estudos separados e isolados no que diz respeito a estes dois parâmetros de 
risco.

Alteração 499
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo II – título 1 – quadro - secção 6.6.4

Texto da Comissão Alteração

6.6.4. O requerente proporá outros 
estudos ou estes poderão ser exigidos:

Suprimido

- em caso de toxicidade particularmente 
preocupante (nomeadamente com efeitos 
sérios/graves); ou

- se houver indicações de um efeito que 
não possa ser adequadamente 
caracterizado e avaliado, em termos 
toxicológicos e/ou de risco, com base nos 
elementos disponíveis. Nesses casos, 
poderá ser mais apropriado efectuar 
estudos toxicológicos específicos, 
concebidos para a investigação dos efeitos 
em causa (por exemplo, estudos de 
imunotoxicidade ou de neurotoxicidade); 
ou

- em caso de especial preocupação ligada 
à exposição (por exemplo, uso em 
produtos de consumo conducente a níveis 
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de exposição próximos das doses para as 
quais seja observada toxicidade).

Se se souber que uma substância tem 
efeitos adversos na fertilidade e cumpre os 
critérios de classificação como tóxica para 
a reprodução das categorias 1A ou 1B: 
«pode afectar a fertilidade» (H360F), e se 
os dados disponíveis bastarem para uma 
avaliação segura dos riscos, não são 
necessários mais ensaios sobre a 
fertilidade. Contudo, deve ponderar-se a 
realização de ensaios sobre a toxicidade 
para o desenvolvimento.

Or. en

Justificação

Repetição desnecessária das medidas especificadas nas secções 6.6.2., 6.6.3 e 6.7.

Alteração 500
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo II – título 1 – quadro - secção 6.7

Texto da Comissão Alteração

6.7. Estudos não necessários nos seguintes 
casos:

6.7. Estudos não necessários nos seguintes 
casos:

- se a substância for reconhecidamente 
mutagénica para as células germinais e 
tiverem sido postas em prática medidas 
adequadas de gestão de riscos; ou

- se a substância for reconhecidamente 
mutagénica para as células germinais e 
tiverem sido postas em prática medidas 
adequadas de gestão de riscos; ou

- se a substância for reconhecidamente 
cancerígena genotóxica e tiverem sido 
postas em prática medidas adequadas de 
gestão de riscos; ou

- se a substância for reconhecidamente 
cancerígena genotóxica e tiverem sido 
postas em prática medidas adequadas de 
gestão de riscos;

- se a substância tiver uma actividade 
toxicológica baixa (ausência de sinais de 
toxicidade em qualquer dos ensaios 
disponíveis), se puder ser provada, com 
base em dados toxicocinéticos, a 
inexistência de absorção sistémica pelas 
vias relevantes de exposição (se, por 
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exemplo, as concentrações da substância 
no plasma ou no sangue forem inferiores 
ao limite de detecção de um método 
sensível e se observar a ausência da 
substância e de todos os seus metabolitos 
na urina, na bílis ou no ar expirado) e 
não existir exposição humana, ou esta 
não for significativa. 
Se se souber que uma substância tem 
efeitos adversos na fertilidade e cumpre os 
critérios de classificação como tóxica para 
a reprodução das categorias 1A ou 1B: 
«pode afectar a fertilidade» (H360F), e se 
os dados disponíveis bastarem para uma 
avaliação segura dos riscos, não são 
necessários mais ensaios sobre a 
fertilidade. Contudo, deve ponderar-se a 
realização de ensaios sobre a toxicidade 
para o desenvolvimento.

Se se souber que uma substância tem 
efeitos adversos na fertilidade (por 
exemplo, com base em dados sobre 
patologia testicular ou em parâmetros do 
sémen obtidos através de estudos de dose 
repetida a 90 dias) e cumpre os critérios de 
classificação como tóxica para a 
reprodução das categorias 1A ou 1B:  
«pode afectar a fertilidade» (H360F), e se 
os dados disponíveis bastarem para uma 
avaliação segura dos riscos, não são 
necessários mais ensaios sobre a 
fertilidade. Contudo, continuarão a ter de 
ser tidos em conta os ensaios sobre os 
efeitos tóxicos no desenvolvimento pré-
natal.

Or. en

Justificação

É necessário um exemplo tangível dos efeitos adversos sobre a reprodução com base num 
tipo de estudo não geracional. O exemplo descrito evidencia o facto de os efeitos adversos 
sobre a fertilidade masculina poderem muitas vezes ser detectados através de um estudo de 
dose repetida a 90 dias, o qual é menos dispendioso e requer uma quantidade muito menor 
de animais do que um estudo de efeitos tóxicos na reprodução. 

Alteração 501
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo II – título 1 – quadro - secção 6.7.1

Texto da Comissão Alteração

6.7.1. Não é necessário efectuar o estudo 
nos seguintes casos:

6.7.1. Não é necessário efectuar o estudo 
nos seguintes casos:
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- se a substância for reconhecidamente 
cancerígena genotóxica e tiverem sido 
postas em prática medidas adequadas de 
gestão de riscos; ou

- se a substância for reconhecidamente 
cancerígena genotóxica e tiverem sido 
postas em prática medidas adequadas de 
gestão de riscos; ou

- se a substância for reconhecidamente 
mutagénica para as células germinais e 
tiverem sido postas em prática medidas 
adequadas de gestão de riscos; ou

- se a substância for reconhecidamente 
mutagénica para as células germinais e 
tiverem sido postas em prática medidas 
adequadas de gestão de riscos; ou

- se puder ser excluída qualquer
exposição relevante para o homem em 
conformidade com a secção 3 do anexo IV; 
ou

- se não existir exposição humana 
significativa em conformidade com a 
secção 3 do anexo IV; ou

- se estiver disponível um estudo de efeitos 
tóxicos no desenvolvimento pré-natal 
(Nível II, ponto 6.7.2) ou um estudo de 
efeitos tóxicos na reprodução em duas 
gerações (Nível II, ponto 6.7.3 ). 

- se estiver disponível um estudo de efeitos 
tóxicos no desenvolvimento pré-natal 
(Nível II, ponto 6.7.2) ou um estudo de 
efeitos tóxicos na reprodução em uma ou 
duas gerações (Nível II, ponto 6.7.3 ). 

Se se souber que uma substância tem 
efeitos adversos na fertilidade e cumpre os 
critérios de classificação como tóxica para 
a reprodução das categorias 1A ou 1B: 
«pode afectar a fertilidade» (H360F), e se 
os dados disponíveis bastarem para uma 
avaliação segura dos riscos, não são 
necessários mais ensaios sobre a 
fertilidade. Contudo, deve ponderar-se a 
realização de ensaios sobre a toxicidade 
para o desenvolvimento.

Se se souber que uma substância tem 
efeitos adversos na fertilidade e cumpre os 
critérios de classificação como tóxica para 
a reprodução das categorias 1A ou 1B: 
«pode afectar a fertilidade» (H360F), e se 
os dados disponíveis bastarem para uma 
avaliação segura dos riscos, não são 
necessários mais ensaios sobre a 
fertilidade. Contudo, continuarão a ter de 
ser tidos em conta os ensaios sobre os 
efeitos tóxicos no desenvolvimento pré-
natal.

Se se souber que uma substância tem 
efeitos tóxicos no desenvolvimento e 
cumpre os critérios de classificação como 
tóxica para a reprodução das categorias 1A 
ou 1B: «pode afectar o nascituro» 
(H360D), e se os dados disponíveis 
bastarem para uma avaliação segura dos 
riscos, não serão necessários mais ensaios 
sobre a toxicidade para o desenvolvimento. 
Contudo, deve ponderar-se a realização de 
ensaios sobre os efeitos na fertilidade. 

Se se souber que uma substância tem 
efeitos tóxicos no desenvolvimento e 
cumpre os critérios de classificação como 
tóxica para a reprodução das categorias 1A 
ou 1B: «pode afectar o nascituro» 
(H360D), e se os dados disponíveis 
bastarem para uma avaliação segura dos 
riscos, não serão necessários mais ensaios 
sobre a toxicidade para o desenvolvimento. 
Contudo, deve ponderar-se a realização de 
ensaios sobre os efeitos na fertilidade. 

Nos casos em que haja preocupações 
legítimas quanto a potenciais efeitos 
adversos sobre a fertilidade ou o 

Nos casos em que haja preocupações 
legítimas quanto a potenciais efeitos 
adversos sobre a fertilidade ou o 
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desenvolvimento, o requerente pode propor 
um estudo de efeitos tóxicos no 
desenvolvimento pré-natal (Nível II, 
ponto 6.7.2) ou um estudo de efeitos 
tóxicos sobre a reprodução em duas 
gerações (Nível II, ponto 6.7.3) em vez do 
estudo de despistagem.

desenvolvimento, o requerente pode propor 
um estudo reforçado de efeitos tóxicos em 
uma geração, que inclua ou não um 
módulo de estudo dos efeitos tóxicos no
desenvolvimento pré-natal (Nível II, ponto 
6.7.2), ou um estudo de efeitos tóxicos 
sobre a reprodução em duas gerações 
(Nível II, ponto 6.7.3) em vez do estudo de 
despistagem.

Or. en

Justificação

Pequenas correcções de natureza técnica; consultar a justificação referente à secção 6.7.3 
para um debate mais aprofundado.

Alteração 502
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo II – título 1 – quadro - secção 6.7.2

Texto da Comissão Alteração

6.7.2. O estudo é inicialmente realizado 
com uma espécie. A decisão sobre a 
necessidade de ser efectuado, a este nível 
de tonelagem ou ao nível imediatamente 
superior, um estudo com uma segunda 
espécie basear-se-á nos resultados do 
primeiro ensaio e em todos os outros 
dados pertinentes disponíveis.

6.7.2. O estudo é inicialmente realizado 
apenas com uma espécie, de preferência 
em combinação com um estudo reforçado 
dos efeitos tóxicos na reprodução em uma 
geração (Nível II, secção 6.7.3).

Or. en

Justificação

Uma análise retrospectiva das substâncias registadas na nova base de dados da UE de 
produtos químicos revela que menos de 5% das substâncias testadas em estudos de efeitos 
tóxicos no desenvolvimento foram classificadas como prejudiciais para o desenvolvimento. 
Tendo em conta a baixa prevalência deste efeito, é possível concluir que a probabilidade de 
obter um "falso" resultado negativo num ensaio realizado apenas com uma espécie é 
igualmente reduzida. Não obstante, os ensaios de rotina com uma segunda espécie podem 
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sobrevalorizar os falsos resultados positivos, pondo seriamente em causa a especificidade de 
uma estratégia de ensaio. Por conseguinte, a realização de ensaios com uma segunda espécie 
não deve ser exigida nem recomendada.

Alteração 503
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo II – título 1 – quadro - secção 6.7.3

Texto da Comissão Alteração

6.7.3. Estudo de efeitos tóxicos na 
reprodução em duas gerações, numa 
espécie (machos e fêmeas), pela via de 
administração mais apropriada, tendo em 
conta a via provável de exposição humana, 
excepto se já tiver sido incluído nos 
requisitos do nível I.

6.7.3. Estudo reforçado de efeitos tóxicos 
na reprodução em uma geração, numa 
espécie (machos e fêmeas), pela via de 
administração mais apropriada, tendo em 
conta a via provável de exposição humana.

Or. en

Justificação

A realização de estudos multigeracionais de rotina não deve ser exigida nem 
recomendada. Recentes análises retrospectivas de dados, que tiveram em conta 350 
estudos em duas gerações, revelaram que, em cerca de 99% dos casos, a reprodução de 
uma segunda geração não acrescentou conclusões sobre a classificação regulamentar ou 
a avaliação de riscos que não pudessem ser inferidas a partir dos dados obtidos com a 
primeira geração. Os requisitos em matéria de dados devem ser revistos de forma a 
reflectirem esta importante inovação.

Alteração 504
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo II – título 1 – quadro - secção 6.7.3

Texto da Comissão Alteração

6.7.3. O estudo é inicialmente realizado 
com uma espécie. A decisão sobre a 
necessidade de ser efectuado, a este nível 
de tonelagem ou ao nível imediatamente 
superior, um estudo com uma segunda 

Suprimido
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espécie basear-se-á nos resultados do 
primeiro ensaio e em todos os outros 
dados pertinentes disponíveis.

Or. en

Justificação

A referência à realização de um estudo em duas gerações com uma segunda espécie foi 
um erro introduzido num primeiro projecto do REACH. Este erro foi, entretanto, 
corrigido e não deve ser perpetuado no Regulamento sobre os produtos biocidas.

Alteração 505
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo II – título 1 – quadro - secção 6.8.1

Texto da Comissão Alteração

6.8.1. Estudo de absorção cutânea 6.8.1. Estudo in vitro de absorção cutânea

Or. en

Justificação

Encontra-se disponível, desde 2004, uma directriz de ensaio da OCDE para o estudo in vitro 
da irritação cutânea, passível de substituir totalmente o método in vivo para efeitos do 
Regulamento sobre os produtos biocidas.  Consequentemente, estes requisitos em matéria de 
dados devem mencionar especificamente o método in vitro como a única abordagem 
necessária ou aceitável para testar este parâmetro de risco. 

Alteração 506
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo II – título 1 – quadro - secção 6.9

Texto da Comissão Alteração

6.9. O requerente pode propor um estudo 
de carcinogenicidade ou este poderá ser 
exigido:

6.9. O requerente pode propor um estudo 
de carcinogenicidade ou este poderá ser 
exigido:
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- se a substância tiver uma utilização 
dispersiva generalizada ou existirem 
provas de exposição humana frequente ou 
a longo prazo; e

- se a substância tiver uma utilização 
dispersiva generalizada ou existirem 
provas de exposição humana frequente ou 
a longo prazo; e

- se a substância for classificada como 
mutagénica da categoria 2 ou existirem 
provas decorrentes do(s) estudo(s) com 
dose repetida, de que é capaz de induzir 
hiperplasias e/ou lesões pré-neoplásicas.

- se a substância for classificada como 
mutagénica da categoria 2 ou existirem 
provas decorrentes do(s) estudo(s) com 
dose repetida, de que é capaz de induzir 
hiperplasias e/ou lesões pré-neoplásicas.

Se a substância for classificada como 
mutagénica das categorias 1A ou 1B, será 
de presumir por defeito que é provável um 
mecanismo genotóxico de 
carcinogenicidade. Nestes casos, não será 
geralmente exigido um ensaio de 
carcinogenicidade.

Se a substância for classificada como 
mutagénica das categorias 1A ou 1B, será 
de presumir por defeito que é provável um 
mecanismo genotóxico de 
carcinogenicidade. Nestes casos, não será 
geralmente exigido um ensaio de 
carcinogenicidade.

Se os dados relativos à toxicidade a longo 
prazo forem também exigidos e não 
estiverem já disponíveis, deverão ser 
efectuados estudos de carcinogenicidade e 
por dose repetida a longo prazo seguindo 
o protocolo OCDE 453 relativo ao estudo 
combinado.

Or. en

Justificação

Os estudos de carcinogenicidade são custosos tanto em termos económicos como em termos 
de bem-estar dos animais podendo ser, de um modo geral, evitados através do recurso à 
análise dos dados relativos à mutagenicidade/genotoxicidade (é consensualmente 
reconhecido que as substâncias que não são genotóxicas in vivo não são cancerígenas 
genotóxicas).  Nos casos em que os dados empíricos são considerados necessários, os ensaios 
deveriam ser efectuados apenas com uma espécie animal e, sempre que existir o risco de 
toxicidade crónica, deveria ser exigido um estudo combinado de toxicidade 
crónica/carcinogenicidade em lugar de estudos separados e isolados no que diz respeito a 
estes dois parâmetros de risco.
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Alteração 507
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo II – título 1 – quadro - secção 7.1

Texto da Comissão Alteração

7.1. Os requisitos para os ensaios de 
toxicidade em meio aquático com 
vertebrados podem ser dispensados se o 
perfil de utilização de uma substância não 
indicar a existência de um potencial 
significativo de exposição para o ambiente 
aquático.

7.1. Se a avaliação efectuada de acordo 
com o nível I apontar para a necessidade de 
investigar mais profundamente os efeitos 
nos organismos aquáticos, o requerente 
proporá um ensaio de toxicidade a longo 
prazo. A escolha do(s) ensaio(s) 
apropriado(s) depende dos resultados da 
avaliação efectuada de acordo com o nível 
I.

Se a avaliação efectuada de acordo com o 
nível I apontar para a necessidade de 
investigar mais profundamente os efeitos 
nos organismos aquáticos, o requerente 
proporá um ensaio de toxicidade a longo 
prazo. A escolha do(s) ensaio(s) 
apropriado(s) depende dos resultados da 
avaliação efectuada de acordo com o nível 
I.

Or. en

Justificação

Os requisitos para os ensaios de toxicidade em meio aquático devem ter em conta o factor 
exposição não devendo ser aplicados de forma absoluta, nomeadamente no que diz respeito 
aos ensaios com animais vertebrados.

Alteração 508
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo II – título 1 – quadro - secção 7.1.3

Texto da Comissão Alteração

7.1.3. Ensaio da toxicidade a curto prazo 
em peixes: O requerente pode ponderar a 
possibilidade de efectuar ensaios de 
toxicidade a longo prazo, em substituição 

7.1.3. Ensaio da toxicidade a curto prazo 
em peixes: abordagem baseada em 
limiares.
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de ensaios de toxicidade a curto prazo.

Or. en

Justificação

A abordagem validada pelo CEVMA que se baseia em limiares estuda a toxicidade em peixes 
através de um teste de concentração único (ensaio-limite), o qual requer uma menor 
quantidade de peixes em comparação com o estudo integral da toxicidade aguda em peixes. A 
selecção de uma concentração única tem por base a derivação de uma concentração limiar 
partindo dos dados de toxicidade em algas e em Daphnia (secção 7.1.1). A toxicidade em 
peixes é testada com base na concentração limiar. Se não se verificar a ocorrência de mortes 
no ensaio-limite, a concentração limiar pode ser utilizada em substituição do valor da 
"concentração letal" (CL50) noutras avaliações de perigo ou de riscos.

Alteração 509
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo II – título 1 – quadro - secção 7.1.6

Texto da Comissão Alteração

7.1.6. Ensaio de toxicidade a longo prazo 
com peixes, excepto se já tiver sido 
incluído nos requisitos do nível I

7.1.6. Ensaio de toxicidade a longo prazo 
com peixes, se indicado no perfil de 
utilização da substância e/ou nas 
propriedades físico-químicas

Devem ser fornecidas as informações 
previstas no ponto 7.1.6.1, 7.1.6.2 
ou 7.1.6.3

Devem ser fornecidas as informações 
previstas no ponto 7.1.6.1, 7.1.6.2 
ou 7.1.6.3

Or. en

Justificação

Actualmente, não são impostas condições para a realização de estudos de Nível II. Não 
obstante, o perfil de utilização, o limite de exposição e as propriedades físico-químicas 
constituem condições aceitáveis.
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Alteração 510
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo II – título 1 – quadro - secção 7.4.1

Texto da Comissão Alteração

7.4.1. Ensaio de toxicidade aguda noutro 
organismo não aquático não visado

Suprimido

Or. en

Justificação

O presente requisito em matéria de dados não é explícito quanto ao tipo de estudo 
contemplado. As aves são os únicos organismos não aquáticos geralmente submetidos a 
estudos ecotoxicológicos agudos. No presente regulamento, existe já uma secção específica 
sobre os requisitos em matéria de dados no que diz respeito aos estudos com aves. O presente 
requisito deve ser suprimido, se não for acrescentada informação específica suplementar, 
incluindo uma referência a uma directriz de ensaio reconhecida na UE e a nível 
internacional. 

Alteração 511
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Anexo II – título 1 – quadro - secção 8.1 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

8.1. Determinação de quaisquer 
substâncias abrangidas pela lista I ou pela 
lista II do anexo da Directiva 80/68/CEE, 
relativa à protecção das águas subterrâneas 
contra a poluição causada por certas 
substâncias perigosas.

8.1. Determinação de quaisquer 
substâncias abrangidas pela lista I ou pela 
lista II do anexo da Directiva 80/68/CEE, 
relativa à protecção das águas subterrâneas 
contra a poluição causada por certas 
substâncias perigosas, pela parte B do 
anexo I da Directiva 98/83/CE relativa à 
qualidade das águas destinadas ao 
consumo humano, ou pelo anexo X da 
Directiva 2000/60/CE que estabelece um 
quadro de acção comunitária no domínio 
da política da água.

Or. en
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Justificação

As medidas necessárias à protecção do homem, dos animais e do ambiente deveriam incluir 
também a identificação das substâncias relevantes para a água potável e para a política da 
água em geral.

Alteração 512
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo II – título 1 – quadro - secção 11.1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

11.1-A. Não serão exigidos dados em 
matéria de toxicidade em aves, a menos 
que o perfil de utilização de uma 
substância indique a existência de um 
potencial significativo de exposição e de 
efeitos prejudiciais para as aves.

Or. en

Justificação

A exigência de ensaios de toxicidade em meio aquático deve ser em função da exposição e 
não em termos absolutos, tendo em conta, em particular, o interesse em reduzir ao mínimo os 
ensaios com animais vertebrados.

Alteração 513
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo II – título 1 – quadro - secção 11.1.1

Texto da Comissão Alteração

11.1.1. Toxicidade aguda por via oral -
desnecessário caso se tenha utilizado uma 
espécie de aves no estudo previsto no 
ponto 7.4.1

Suprimido

Or. en
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Justificação

Segundo as orientações técnicas do REACH, poucos (se é que existem) cenários são 
susceptíveis de constituir um risco de envenenamento agudo para as aves e os indícios 
obtidos nos ensaios com pesticidas sugerem que é impossível extrapolar ou inferir de forma 
rigorosa os efeitos crónicos a partir dos dados relativos à toxicidade aguda. De igual modo, 
este requisito em matéria de dados pouco ou nada contribuiria para uma avaliação de riscos 
ambientais, devendo, por isso, ser suprimida.

Alteração 514
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo II – título 1 – quadro - secção 11.1.2

Texto da Comissão Alteração

11.1.2. Toxicidade a curto prazo - estudo 
dietético durante 8 dias em pelo menos 1 
espécie (com excepção da galinha)

11.1.2. Toxicidade a curto prazo - estudo 
dietético durante 8 dias em 1 espécie

Or. en

Justificação

O estudo dietético da toxicidade em aves, quando previsto pelo perfil de utilização e outras 
considerações, deve ser estritamente limitado a uma única espécie.

Alteração 515
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo II – título 1 – quadro - secção 11.1.3-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

11.1.3 Este ensaio não é exigido se o 
estudo dietético da toxicidade (secção 
11.1.2) demonstrar que a CL 50 é superior 
a 2000 mg/kg.

Or. en
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Justificação

Referência:
Orientações técnicas do REACH: 
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_r7c_en
.pdf?vers=20_08_08

Alteração 516
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo II – título 1 – quadro - secção 11.2

Texto da Comissão Alteração

11.2. Efeitos nos organismos aquáticos Suprimido
11.2.1. Toxicidade prolongada numa 
espécie adequada de peixes
11.2.2. Efeitos na reprodução e na taxa de 
crescimento de uma espécie adequada de 
peixes
11.2.3. Bioacumulação numa espécie 
adequada de peixes
11.2.4. Reprodução e taxa de crescimento 
da Daphnia magna

Or. en

Justificação

A presente secção constitui uma duplicação da secção 7.1, pelo que deve ser suprimida.

Alteração 517
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo II – título 1 – quadro - secção 12

Texto da Comissão Alteração

12. Classificação e rotulagem Suprimido

Or. en
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Justificação

A presente secção deve ser suprimida, a menos que sejam previstos requisitos específicos 
em matéria de dados e regras de adaptação.

Alteração 518
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo II – título 2 – ponto 5.2.1 – parágrafo 1 (novo) 

Texto da Comissão Alteração

A avaliação deste parâmetro de risco 
compreende as seguintes etapas 
consecutivas:
(1) Uma avaliação dos dados disponíveis 
relativos ao homem e aos animais, bem 
como dos dados alternativos;
(2) Ensaios in vivo.
O ensaio restrito dos gânglios linfáticos 
locais (rLLNA) em murídeos constitui o 
método preferencial de ensaios in vivo 
enquanto teste de despistagem destinado a 
distinguir os sensibilizadores dos não-
sensibilizadores. O ensaio LLNA integral 
deve ser efectuado quando se sabe que é 
exigida uma avaliação do potencial de 
sensibilização. Apenas em circunstâncias 
excepcionais deverá ser utilizado outro 
ensaio. Neste caso, deverá ser apresentada 
uma justificação.

Or.en

Justificação

O ensaio restrito dos gânglios linfáticos locais (rLLNA), validado pelo CEVMA, deve 
constituir a abordagem aplicada por defeito para distinguir os sensibilizadores dos não-
sensibilizadores de pele. Referência: • Certificado de validação do CEVMA: 
http://ecvam.jrc.it/publication/ESAC26_statement_ rLLNA_20070525_C.pdf. Considera-se 
problemático o facto desta secção a) não incluir regras para a adaptação dos requisitos em 
matéria de dados in vivo, b) nem identificar orientações relativas a ensaios reconhecidas na 
UE ou a nível internacional aplicáveis ao cumprimento dos requisitos em matéria de dados, 
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situações que são particularmente críticas no caso dos agentes microbianos.  

Alteração 519
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo II – título 2 – ponto 5.2.2 – parágrafo 1 (novo) 

Texto da Comissão Alteração

A via oral é a via de ensaio excepto se a 
inalação for considerada a principal via 
de exposição humana. Os ensaios serão 
realizados apenas por uma via de 
exposição.

Or.en

Justificação

Tal como referido na secção 6.5.1., a realização de ensaios por mais de uma via de exposição 
não deve ser necessária se o objectivo principal for a classificação de perigo.  A revisão dos 
requisitos em matéria de dados com vista a evitar a realização de ensaios supérfluos poderia 
reduzir significativamente os custos e o número de animais utilizados. Considera-se 
problemático o facto desta secção a) não incluir regras para a adaptação dos requisitos em 
matéria de dados in vivo, b) nem identificar orientações relativas a ensaios reconhecidas na 
UE ou a nível internacional aplicáveis ao cumprimento dos requisitos em matéria de dados, 
situações que são particularmente críticas no caso dos agentes microbianos.  

Alteração 520
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo II – título 2 – ponto 5.2.2.2 – parágrafo 1 (novo) 

Texto da Comissão Alteração

A via por inalação será a via de ensaio 
apropriada apenas se esta for a principal 
via de exposição humana.

Or.en
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Justificação

Tal como referido anteriormente, a realização de ensaios por mais de uma via de exposição 
não deve ser necessária se o objectivo principal for a classificação de perigo. A revisão dos 
requisitos em matéria de dados com vista a evitar a realização de ensaios supérfluos poderia 
reduzir significativamente os custos e o número de animais utilizados. Considera-se 
problemático o facto desta secção a) não incluir regras para a adaptação dos requisitos em 
matéria de dados in vivo, b) nem identificar orientações relativas a ensaios reconhecidas na 
UE ou a nível internacional aplicáveis ao cumprimento dos requisitos em matéria de dados, 
situações que são particularmente críticas no caso dos agentes microbianos.  

Alteração 521
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo II - título 2 - ponto 5.2.2.3 

Texto da Comissão Alteração

5.2.2.3. Dose única por via 
intraperitoneal/subcutânea

Suprimido

Or.en

Justificação

As vias de exposição intraperitoneal e subcutânea não são relevantes. Consequentemente, o 
valor de tais estudos para a avaliação de riscos humanos afigura-se pouco claro, pelo que 
convém suprimir estes requisitos em matéria de dados. Considera-se problemático o facto 
desta secção a) não incluir regras para a adaptação dos requisitos em matéria de dados in 
vivo, b) nem identificar orientações relativas a ensaios reconhecidas na UE ou a nível 
internacional aplicáveis ao cumprimento dos requisitos em matéria de dados, situações que 
são particularmente críticas no caso dos agentes microbianos.  

Alteração 522
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo II – título 2 – ponto 5.2.5 – parágrafo 1 (novo) 

Texto da Comissão Alteração

A via oral é a via de ensaio excepto se a 
inalação for considerada a principal via 
de exposição. Os ensaios são realizados 
apenas por uma via de exposição.



PE439.930v02-00 42/76 AM\811563PT.doc

PT

Or.en

Justificação

A realização de ensaios por mais de uma via de exposição não deve ser exigida nem 
recomendada. Considera-se problemático o facto desta secção a) não incluir regras para a 
adaptação dos requisitos em matéria de dados in vivo, b) nem identificar orientações 
relativas a ensaios reconhecidas na UE ou a nível internacional aplicáveis ao cumprimento 
dos requisitos em matéria de dados, situações que são particularmente críticas no caso dos 
agentes microbianos.  

Alteração 523
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo II – título 2 – ponto 5.2.5.1 – parágrafo 1 (novo) 

Texto da Comissão Alteração

A via por inalação será a via de ensaio 
apropriada apenas se esta for a principal 
via de exposição humana.

Or.en

Justificação

A realização de ensaios por mais de uma via de exposição não deve ser exigida nem 
recomendada. Considera-se problemático o facto desta secção a) não incluir regras para a 
adaptação dos requisitos em matéria de dados in vivo, b) nem identificar orientações 
relativas a ensaios reconhecidas na UE ou a nível internacional aplicáveis ao cumprimento 
dos requisitos em matéria de dados, situações que são particularmente críticas no caso dos 
agentes microbianos.  

Alteração 524
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo II – título 2 – ponto 5.3 – parágrafo 1 (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Os ensaios podem ser dispensados se não 
tiver sido detectada uma toxicidade 
específica em estudos anteriores.
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Or.en

Justificação

A presente disposição deve constituir um requisito condicional de Nível II. Considera-se 
problemático o facto desta secção a) não incluir regras para a adaptação dos requisitos em 
matéria de dados in vivo, b) nem identificar orientações relativas a ensaios reconhecidas na 
UE ou a nível internacional aplicáveis ao cumprimento dos requisitos em matéria de dados, 
situações que são particularmente críticas no caso dos agentes microbianos.  

Alteração 525
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo II – título 2 – ponto 5.4 – parágrafo 1 (novo) 

Texto da Comissão Alteração

No caso das substâncias novas, deve ser 
possível proceder à avaliação dos 
parâmetros de um ensaio in vivo de 
micronúcleo como parte de um estudo de 
exposição repetida. 

Or.en

Justificação

No sector farmacêutico, é cada vez mais comum incluir os ensaios de micronúcleo nos 
estudos gerais de toxicidade a 28 ou a 90 dias efectuados com ratazanas, como meio de obter 
dados sobre a mutagenicidade de forma eficaz sem realizar um estudo in vivo isolado. Esta 
secção a) deve incluir regras para a adaptação dos requisitos em matéria de dados in vivo, 
ou b) identificar orientações relativas a ensaios reconhecidas na UE ou a nível internacional 
aplicáveis ao cumprimento dos requisitos em matéria de dados, situações que são 
particularmente críticas no caso dos agentes microbianos.  

Alteração 526
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo II – título 2 – ponto 5.5 – parágrafo 1 (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Os ensaios podem ser dispensados se a 
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genotoxicidade não for detectada através 
dos estudos com células somáticas.

Or.en

Justificação

A presente disposição deve constituir um requisito condicional de Nível II. Considera-se 
problemático o facto desta secção a) não incluir regras para a adaptação dos requisitos em 
matéria de dados in vivo, b) nem identificar orientações relativas a ensaios reconhecidas na 
UE ou a nível internacional aplicáveis ao cumprimento dos requisitos em matéria de dados, 
situações que são particularmente críticas no caso dos agentes microbianos.  

Alteração 527
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo II – título 2 – ponto 8.1 – parágrafo 1 e 2 (novos) 

Texto da Comissão Alteração

O estudo dietético da toxicidade em aves, 
realizado com uma única espécie, pode 
ser proposto quando o perfil de utilização 
de uma substância indicar a existência de 
um potencial significativo de exposição 
para as aves.
De um modo geral, o estudo de 
reprodução das aves não é exigido, nem é 
adequado se o estudo dietético da 
toxicidade (secção 8.1.1) revelar que a 
CL50 é superior a 5000 mg/kg.

Or.en

Justificação

O estudo dietético da toxicidade em aves, quando previsto pelo perfil de utilização e outras 
considerações, deve ser estritamente limitado a uma única espécie. Referência: • Orientações 
técnicas do REACH: http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/ 
information_requirements_r7c_en.pdf?vers=20_08_08. Considera-se problemático o facto 
desta secção a) não incluir regras para a adaptação dos requisitos em matéria de dados in 
vivo, b) nem identificar orientações relativas a ensaios reconhecidas na UE ou a nível 
internacional aplicáveis ao cumprimento dos requisitos em matéria de dados, situações que 
são particularmente críticas no caso dos agentes microbianos.  
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Alteração 528
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo II – título 2 – ponto 8.2.1 – parágrafo 1 (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Os requisitos para os ensaios de 
toxicidade em meio aquático nos animais 
vertebrados podem ser dispensados se o 
perfil de utilização de uma substância não 
apresentar um potencial significativo de 
exposição no ambiente aquático.

Or.en

Justificação

Os requisitos para os ensaios de toxicidade em meio aquático devem ter em conta o factor 
exposição não devendo ser aplicados de forma absoluta, nomeadamente no que diz respeito 
aos ensaios com animais vertebrados. É problemático que o título 2 do anexo II (i) não inclua 
regras de adaptação dos requisitos em matéria de dados in vivo nem (ii) identifique 
quaisquer directrizes de ensaios reconhecidas a nível internacional e da UE que permitam 
cumprir os requisitos em matérias de dados, particularmente importantes no caso dos 
agentes microbianos. 

Alteração 529
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo II - título 2 - ponto 8.7.2 

Texto da Comissão Alteração

8.7.2. Mamíferos Suprimido

Or.en

Justificação

Este ponto deve ser suprimido, excepto se for feita uma referência às orientações relativas 
aos ensaios reconhecidas a nível internacional e da UE que abordem este requisito em 
matéria de dados. 
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Alteração 530
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo III – rubrica 1 – ponto 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os dossiês relativos a produtos devem 
conter as informações necessárias para 
estabelecer, quando pertinente, a dose 
diária admissível (ADI), o nível aceitável 
de exposição do operador (AOEL), a 
concentração ambiental previsível (PEC) e 
a concentração previsivelmente sem efeitos 
(PNEC).

1. Os dossiês relativos a produtos biocidas
devem conter as informações necessárias 
para determinar que a exposição não 
atinge o limiar de risco toxicológico 
(TTC) ou, quando pertinente, estabelecer a 
dose diária admissível (ADI), o nível 
aceitável de exposição do operador 
(AOEL), a concentração ambiental 
previsível (PEC) e a concentração 
previsivelmente sem efeitos (PNEC).

Or.en

Justificação

O limiar de risco toxicológico constitui uma abordagem de avaliação de riscos que se baseia 
nos "elementos de prova" e é utilizada de forma intensiva na avaliação da segurança dos 
aditivos alimentares, dos aromas, dos materiais e objectos destinados a entrar em contacto 
com os alimentos e de outras substâncias com um grau de toxicidade desconhecido mas de 
risco comprovadamente baixo para o homem. Quando aliada a informações estruturais 
reconhecidas e a um metabolismo ou outro tipo de comportamento previsível, esta 
abordagem compartimenta os produtos químicos em categorias, cada uma com os seus 
próprios limites máximos de exposição humana. Nos casos em que a exposição é inferior a 
estes níveis muito reduzidos, os ensaios de toxicidade podem ser evitados. 

Alteração 531
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

Os ensaios para fins de autorização devem 
ser realizados de acordo com os métodos 
descritos no Regulamento (CE) 
n.° 440/2008 do Conselho. Contudo, se um 

Os ensaios para fins de autorização devem 
ser realizados de acordo com os métodos 
descritos no Regulamento (CE) 
n.° 440/2008 do Conselho. Os métodos 
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método for inadequado ou não estiver 
descrito, devem ser utilizados outros 
métodos que sejam, sempre que possível, 
reconhecidos a nível internacional, os quais 
devem ser justificados no pedido.

enumerados no anexo I não abrangem os 
nanomateriais, salvo se forem 
especificamente mencionados. Contudo, 
se um método for inadequado ou não 
estiver descrito, devem ser utilizados 
outros métodos que sejam, sempre que 
possível, reconhecidos a nível 
internacional, os quais devem ser 
justificados no pedido, bem como a sua 
validade. 

Or. en

Justificação

Os nanomateriais são utilizados devido às suas propriedades distintas ou reforçadas, quando 
comparados com substâncias a granel. Devido à sua dimensão minúscula e ao consequente 
aumento da área de superfície relativa, podem constituir novos riscos. O comité cientifíco 
competente da Comissão concluiu que, no caso dos nanomateriais, é necessário aprofundar, 
validar e harmonizar os conhecimentos no âmbito da metodologia utilizada na avaliação da 
exposição e na identificação dos riscos. Deste modo, é impossível pressupor que os  métodos 
existentes utilizados com os produtos químicos a granel possam fornecer dados relevantes, 
excepto se for claramente especificado.

Alteração 532
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo III – rubrica 1 – ponto 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Os ensaios para fins de autorização 
devem ser realizados de acordo com os 
métodos descritos no Regulamento (CE) 
n.° 440/2008. Contudo, se um método for 
inadequado ou não estiver descrito, devem 
ser utilizados outros métodos que sejam, 
sempre que possível, reconhecidos a nível 
internacional, os quais devem ser 
justificados no pedido.

5. Os ensaios para fins de autorização 
devem ser realizados de acordo com os 
métodos descritos no Regulamento (CE) 
n.° 440/2008 do Conselho. Contudo, se um 
método for inadequado ou não estiver 
descrito, devem ser utilizados outros 
métodos que sejam satisfatórios do ponto 
de vista científico e os quais devem ser 
justificados no pedido.

Or.en

Justificação

A formulação original do ponto 5 do anexo III não é suficientemente clara e impede a 
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utilização de soluções alternativas às experiências com animais mencionadas no anexo IV. 

Alteração 533
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo III – rubrica 1 – ponto 7 

Texto da Comissão Alteração

7. Depois de terminados os ensaios, deve 
apresentar-se uma descrição 
pormenorizada (especificação) do material 
utilizado e das suas impurezas. Quando 
necessário, os dados referidos no anexo II 
serão exigíveis para todos os componentes 
químicos do produto biocida que sejam 
relevantes do ponto de vista 
toxicológico/ecotoxicológico, em especial 
se esses componentes forem substâncias 
potencialmente perigosas, tal como 
definidas no artigo 3.º.

7. Depois de terminados os ensaios, deve 
apresentar-se uma descrição 
pormenorizada (especificação) do material 
utilizado e das suas impurezas.

Or.en

Justificação

É inaceitável que os requisitos em matéria de dados que permitem a inclusão de uma 
substância activa no anexo I e a autorização de um produto biocida resultem na realização 
de ensaios em duplicado ou na repetição de testes, sobretudo se os mesmos implicam 
experiências com animais. As susbstâncias não activas presentes na formulação de um 
produto biocida são regulamentadas pelo REACH. Por conseguinte, a presente disposição 
deve ser suprimida, de modo a evitar qualquer tipo de confusão ou eventuais ensaios 
duplicados com animais vertebrados. 

Alteração 534
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo III – rubrica 1 – ponto 8 

Texto da Comissão Alteração

8. Quando os dados dos ensaios tiverem 
sido obtidos antes de … [JO: inserir a data 

8. Quando os dados dos ensaios tiverem 
sido obtidos antes de … [JO: inserir a data 
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referida no primeiro parágrafo do artigo 
85.º] por métodos diferentes dos descritos 
no Regulamento (CE) n.º 440/2008, a sua 
adequação para efeitos do presente 
regulamento e a necessidade de efectuar 
novos ensaios nos termos do Regulamento 
(CE) n.º 440/2008 devem ser decididos, 
caso a caso, pela autoridade competente do 
Estado-Membro, tendo em conta, entre 
outros factores, a necessidade de reduzir ao 
mínimo os ensaios em animais vertebrados.

referida no primeiro parágrafo do artigo 
85.º] por métodos diferentes dos descritos 
no Regulamento (CE) n.º 440/2008, a sua 
adequação para efeitos do presente 
regulamento e a necessidade de efectuar 
novos ensaios nos termos do Regulamento 
(CE) n.º 440/2008 devem ser decididos, 
caso a caso, pela autoridade competente do 
Estado-Membro envolvido no acordo com 
a ECHA, tendo em conta, entre outros 
factores, a necessidade de reduzir ao 
mínimo os ensaios em animais vertebrados.

Or.en

Alteração 535
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Anexo III – título 1 – ponto 3.7 

Texto da Comissão Alteração

3.7. Estabilidade na armazenagem -
estabilidade e período de conservação. 
Efeitos da luz, da temperatura e da 
humidade nas características técnicas do 
produto biocida; reactividade aos materiais 
de acondicionamento

3.7. Estabilidade na armazenagem -
estabilidade e período de conservação. 
Efeitos da luz, da temperatura e da 
humidade nas características técnicas do 
produto biocida; reactividade aos materiais 
de acondicionamento

De um modo geral, a estabilidade na 
armazenagem e o período de conservação 
serão determinados em função da 
estabilidade da substância activa. No caso 
das substâncias activas que se decompõem 
facilmente, a estabilidade na 
armazenagem e o período de conservação 
podem ser determinados através de outros 
meios científicos válidos, como a 
extrapolação de dados analíticos da 
substância activa obtidos a partir de 
experiências efectuadas no âmbito do 
envelhecimento dos produtos até se 
atingir o limiar de eficácia.

Or.en
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Justificação

Os ensaios de estabilidade padrão que têm por base as medidas e as quantificações das 
substâncias activas não são adequados para os produtos que contém substâncias activas que 
se decompõem facilmente, como o hipoclorito de sódio. Estas substâncias são conhecidas por 
se decomporem a um nível superior às  orientações aceites (limites estabelecidos pela FAO e 
pela OMS). Por conseguinte, nestes casos, é mais apropriado determinar a estabilidade e o 
período de conservação através de outros meios como, por exemplo, através da extrapolação 
de dados analíticos da substância activa obtidos a partir de experiências efectuadas no 
âmbito do envelhecimento dos produtos até se atingir o limiar de eficácia. 

Alteração 536
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo III – título 1 – ponto 6.1

Texto da Comissão Alteração

 No respeitante aos ensaios referidos nos 
pontos 6.1.1 a 6.1.3, os produtos biocidas 
não gasosos devem ser administrados, no 
mínimo, por duas vias, uma das quais
deve ser a via oral. A escolha da segunda 
via dependerá da natureza do produto e 
da forma provável de exposição do 
homem. As substâncias gasosas e os 
líquidos voláteis devem ser administrados 
por inalação.

 No respeitante aos ensaios referidos nos 
pontos 6.1.1 a 6.1.3, a classificação por 
cálculo deve ser a abordagem utilizada 
por defeito. Os ensaios in vivo 
suplementares devem ser considerados 
apenas em situações excepcionais e, 
nestes casos, só se deve testar a forma de 
exposição mais relevante. As substâncias 
gasosas e os líquidos voláteis deverão ser 
administrados por inalação.

Or.en

Justificação

O anexo II da Directiva 1999/45/CE propõe a "classificação por cálculo" como alternativa 
aos ensaios in vivo supérfluos para preparações que contêm substâncias activas bem 
caracterizadas e outros ingredientes bem caracterizados. O regulamento relativo aos 
produtos biocidas deve promover esta abordagem. As pesquisas provam que, em mais de 
99% dos casos, os ensaios por via cutânea não acrescentam qualquer informação aos dados 
obtidos a partir dos estudos realizados por via oral para efeitos de classificação de perigo. 
Convém, portanto, proceder a uma revisão dos requisitos em matéria de dados, a fim de 
reproduzir estes novos resultados.
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Alteração 537
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo III – título 1 – ponto 6.1.2 

Texto da Comissão Alteração

6.1.2. Via cutânea Suprimido

Or.en

Justificação

Este requisito em matéria de dados deve ser suprimido com base na análise supracitada, 
segundo a qual as classificações relativas à toxicidade por via cutânea vão ao encontro ou 
são menos graves que as classificações relativas à toxicidade por via oral em mais de 99% 
dos casos. Por conseguinte, as classificações relativas à toxicidade por via cutânea podem 
basear-se numa interpolação directa dos dados relativos à toxicidade por via oral. 

Alteração 538
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo III – título 1 – ponto 6.1.3 – parágrafo 1 (novo) 

Texto da Comissão Alteração

A inalação será a via de ensaio 
apropriada apenas se (i) a classificação 
por cálculo não for exequível e se (ii) for 
a principal via de exposição humana, 
tendo em conta a pressão de vapor da 
substância e a possibilidade de exposição 
a aerossóis, partículas ou gotículas de 
dimensões inaláveis.
O método da Toxicidade Aguda de Classe 
é o método preferencial a utilizar para os 
ensaios in vivo. O teste clássico CL50 
(concentração letal) apenas deve ser 
utilizado em circunstâncias excepcionais. 
A utilização de outro método de ensaio 
deverá ser devidamente justificada.

Or.en
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Justificação

O anexo II da Directiva 1999/45/CE apresenta a "classificação por cálculo" como alternativa 
aos ensaios in vivo supérfluos para preparações que contêm substâncias activas bem 
caracterizadas e outros ingredientes bem caracterizados. O regulamento relativo aos 
produtos biocidas deve promover esta abordagem. As pesquisas provam que, em mais de 
99% dos casos, os ensaios por via cutânea não acrescentam qualquer informação aos dados 
obtidos a partir dos estudos realizados por via oral para efeitos de classificação de perigo. 
Convém, portanto, proceder a uma revisão dos requisitos em matéria de dados, a fim de 
reproduzir estes novos resultados.

Alteração 539
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo III – título 1 – ponto 6.1.4 

Texto da Comissão Alteração

6.1.4. No que respeita aos produtos 
biocidas que se tencione autorizar para 
utilização com outros produtos biocidas, a 
mistura de produtos deve, na medida do 
possível, ser testada quanto à toxicidade 
cutânea aguda e à irritação cutânea e 
ocular, conforme pertinente

Suprimido

Or.en

Justificação

Este requisito deve ser suprimido, uma vez que implicaria uma utilização desnecessária de 
animais vertebrados em estudos letais ou causadores de sofrimento cujo valor para a saúde 
pública é limitado ou inexistente, quando comparado com as informações que são possíveis 
obter a partir de outros ensaios de toxicidade aguda. 

Alteração 540
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo III – título 1 – ponto 6.2 – parágrafo 1 (novo) 

Texto da Comissão Alteração

A classificação por cálculo deve ser a 
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abordagem utilizada por defeito.

Or.en

Justificação

O anexo II da Directiva 1999/45/CE apresenta claramente a "classificação por cálculo" 
como alternativa aos ensaios in vivo supérfluos para preparações que contêm substâncias 
activas bem caracterizadas e outros ingredientes bem caracterizados. O regulamento relativo 
aos produtos biocidas deve promover de forma mais veemente esta abordagem. Referências: 
• Directiva 1999/45/CE: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
CELEX:31999L0045:EN:HTML 

Alteração 541
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo III – título 1 – ponto 6.3 – parágrafo 1 (novo) 

Texto da Comissão Alteração

A classificação por cálculo deve ser a 
abordagem utilizada por defeito.

Or.en

Justificação

O anexo II da Directiva 1999/45/CE apresenta claramente a "classificação por cálculo" 
como alternativa aos ensaios in vivo supérfluos para preparações que contêm substâncias 
activas bem caracterizadas e outros ingredientes bem caracterizados. O regulamento relativo 
aos produtos biocidas deve promover de forma mais veemente esta abordagem. Referências: 
• Directiva 1999/45/CE: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
CELEX:31999L0045:EN:HTML O facto de o título não incluir qualquer regra de adaptação 
dos requisitos em matéria de dados in vivo cria problemas. 

Alteração 542
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo III – título 1 – secção 6.4

Texto da Comissão Alteração

(6.4) Informações sobre absorção cutânea (6.4) Informações sobre absorção cutânea 
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in vitro

Or. en

Justificação

Encontra-se disponível, desde 2004, uma directriz de ensaio da OCDE para o estudo in vitro 
da irritação cutânea, passível de substituir totalmente o método in vivo para efeitos do 
Regulamento sobre os produtos biocidas.  Consequentemente, estes requisitos em matéria de 
dados devem mencionar especificamente que o método in vitro constitui a única abordagem 
necessária ou aceitável a adoptar para atingir o objectivo do presente parâmetro. 

Alteração 543
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo III – título 1 – ponto 9.2.1 

Texto da Comissão Alteração

9.2.1. Se pertinente, todos os dados 
requeridos na secção 12 do anexo II

Suprimido

Or.en

Justificação

Actualmente, o requisito mencionado falha em descrever os dados específicos que se pretende 
obter, as regras de adaptação ou uma justificação racional que explique por que uma 
"classificação por cálculo" não seria suficiente, com base nos dados do anexo II relativo às 
substâncias activas. 

Alteração 544
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo III – título 1 – secção 9.3.1.1

Texto da Comissão Alteração

9.3.1.1. Toxicidade aguda por via oral, 
caso não tenha sido determinada no 
contexto do ponto 7 do anexo II

Suprimido

Or. en
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Justificação

Segundo as orientações técnicas do REACH, poucos (se é que existem) cenários são 
susceptíveis de constituir um risco de envenenamento agudo para as aves e os indícios 
obtidos nos ensaios com pesticidas sugerem que é impossível extrapolar ou deduzir de forma 
rigorosa os efeitos crónicos a partir dos dados de toxicidade aguda. De igual modo, este 
requisito em matéria de dados pouco ou nada contribuiria para uma avaliação de riscos 
ambientais, devendo, por isso, ser suprimido.

Alteração 545
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo III – título 1 – ponto 9.3.3.1 

Texto da Comissão Alteração

9.3.3.1. Toxicidade para os vertebrados 
terrestres, com excepção das aves

Suprimido

Or.en

Justificação

Este ponto deve ser suprimido, excepto se for feita uma referência às orientações relativas 
aos ensaios reconhecidas a nível internacional e da UE que abordem este requisito em 
matéria de dados. O facto de esta secção não incluir qualquer regra de adaptação para os 
requisitos em matéria de dados in vivo cria um problema. 

Alteração 546
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo III – título 2 – ponto 6.1.1 – parágrafo 1 (novo) 

Texto da Comissão Alteração

A classificação por cálculo deve ser a 
abordagem utilizada por defeito. Os 
ensaios in vivo suplementares devem ser 
considerados apenas em situações 
excepcionais e, nestes casos, só se deve 
testar a via de exposição mais relevante.

Or.en
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Justificação

O anexo II da Directiva 1999/45/CE apresenta a "classificação por cálculo" como alternativa 
aos ensaios in vivo supérfluos para preparações que contêm substâncias activas bem 
caracterizadas e outros ingredientes bem caracterizados. O regulamento relativo aos 
produtos biocidas deve promover esta abordagem. As pesquisas provam que, em mais de 
99% dos casos, os ensaios por via cutânea não acrescentam qualquer informação aos dados 
obtidos a partir dos estudos realizados por via oral para efeitos de classificação de perigo. 
Convém, portanto, proceder a uma revisão dos requisitos em matéria de dados, a fim de 
reproduzir estes novos resultados.

Alteração 547
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo III – título 2 – ponto 6.1.2 – parágrafo 1 (novo) 

Texto da Comissão Alteração

A inalação será a via de ensaio 
apropriada apenas se (i) a classificação 
por cálculo não for exequível e se (ii) esta 
for a principal via de exposição humana.

Or.en

Justificação

O anexo II da Directiva 1999/45/CE apresenta a "classificação por cálculo" como alternativa 
aos ensaios in vivo supérfluos para preparações que contêm substâncias activas bem 
caracterizadas e outros ingredientes bem caracterizados. O regulamento relativo aos 
produtos biocidas deve promover esta abordagem. As pesquisas provam que, em mais de 
99% dos casos, os ensaios por via cutânea não acrescentam qualquer informação aos dados 
obtidos a partir dos estudos realizados por via oral para efeitos de classificação de perigo. 
Convém, portanto, proceder a uma revisão dos requisitos em matéria de dados, a fim de 
reproduzir estes novos resultados.

Alteração 548
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo III – título 2 – ponto 6.2.1 – parágrafo 1 (novo) 



AM\811563PT.doc 57/76 PE439.930v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

A classificação por cálculo deve ser a 
abordagem utilizada por defeito.

Or.en

Justificação

O anexo II da Directiva 1999/45/CE apresenta claramente a "classificação por cálculo" 
como alternativa aos ensaios in vivo supérfluos para preparações que contêm substâncias 
activas bem caracterizadas e outros ingredientes bem caracterizados. O regulamento relativo 
aos produtos biocidas deve promover de forma mais veemente esta abordagem. Referências: 
• Directiva 1999/45/CE: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
CELEX:31999L0045:EN:HTML O facto de a presente secção não incluir qualquer regra de 
adaptação dos requisitos em matéria de dados in vivo cria problemas. 

Alteração 549
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo III – título 2 – ponto 6.2.2 – parágrafo 1 (novo) 

Texto da Comissão Alteração

A classificação por cálculo deve ser a 
abordagem utilizada por defeito.

Or.en

Justificação

O anexo II da Directiva 1999/45/CE apresenta claramente a "classificação por cálculo" 
como alternativa aos ensaios in vivo supérfluos para preparações que contêm substâncias 
activas bem caracterizadas e outros ingredientes bem caracterizados. O regulamento relativo 
aos produtos biocidas deve promover de forma mais veemente esta abordagem. Referências: 
• Directiva 1999/45/CE: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
CELEX:31999L0045:EN:HTML O facto de a presente secção não incluir qualquer regra de 
adaptação dos requisitos em matéria de dados in vivo cria problemas. 
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Alteração 550
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo III – título 2 – ponto 6.2.3 – parágrafo 1 (novo) 

Texto da Comissão Alteração

A classificação por cálculo deve ser a 
abordagem utilizada por defeito.

Or.en

Justificação

O anexo II da Directiva 1999/45/CE apresenta claramente a "classificação por cálculo" 
como alternativa aos ensaios in vivo supérfluos para preparações que contêm substâncias 
activas bem caracterizadas e outros ingredientes bem caracterizados. O regulamento relativo 
aos produtos biocidas deve promover de forma mais veemente esta abordagem. Referências: 
• Directiva 1999/45/CE: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
CELEX:31999L0045:EN:HTML O facto de a presente secção não incluir qualquer regra de 
adaptação dos requisitos em matéria de dados in vivo cria problemas. 

Alteração 551
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo III – título 2 – secção 9.1

Texto da Comissão Alteração

9.1. Efeitos nas aves Suprimido

Or. en

Justificação

A presente disposição é inútil no caso das preparações. O anexo II da Directiva 
1999/45/CE apresenta claramente a "classificação por cálculo" como alternativa aos 
ensaios in vivo supérfluos para preparações que contêm substâncias activas bem 
caracterizadas e outros ingredientes bem caracterizados. O regulamento relativo aos 
produtos biocidas deve promover de forma mais veemente esta abordagem.
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Alteração 552
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo III – título 2 – secção 9.2

Texto da Comissão Alteração

9.2. Efeitos nos organismos aquáticos Suprimido

Or. en

Justificação

O anexo II da Directiva 1999/45/CE apresenta claramente a "classificação por cálculo" 
como alternativa aos ensaios in vivo supérfluos para preparações que contêm substâncias 
activas bem caracterizadas e outros ingredientes bem caracterizados. O regulamento 
relativo aos produtos biocidas deve promover de forma mais veemente esta abordagem.

Alteração 553
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo III – título 2 – secção 9.7.2

Texto da Comissão Alteração

9.7.2. Mamíferos Suprimido

Or. el

Justificação

Este ponto deve ser suprimido, excepto se for feita uma referência às orientações relativas 
aos ensaios reconhecidas a nível internacional e da UE que abordem este requisito em 
matéria de dados.

Alteração 554
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Anexo IV – título 

Texto da Comissão Alteração

REGRAS GERAIS PARA A Suprimido
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ADAPTAÇÃO DOS REQUISITOS EM 
MATÉRIA DE DADOS

Or.en

Justificação

É fundamental definir um conjunto de dados para a avaliação e autorização de ingredientes 
activos, de modo a proteger a saúde humana e o ambiente e a evitar uma deterioração das 
normas actualmente estabelecidas pela Directiva 98/8/CE relativa à colocação de produtos 
biocidas no mercado. A proposta de introdução de possibilidades de dispensa de 
apresentação de dados contradiz os esforços envidados com vista à protecção da saúde 
humana e do ambiente. 

Alteração 555
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Anexo IV – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

O requerente pode propor a adaptação 
dos requisitos em matéria de dados 
previstos nos anexos II e III de acordo 
com a regras gerais estabelecidas no 
presente anexo. A fundamentação dessas 
adaptações aos requisitos em matéria de 
dados deve ser claramente indicada na 
rubrica pertinente do dossiê relativo à(s) 
regra(s) específica(s) do presente anexo.

Suprimido

Or.en

Justificação

É fundamental definir um conjunto de dados para a avaliação e autorização de ingredientes 
activos, de modo a proteger a saúde humana e o ambiente e a evitar uma deterioração das 
normas actualmente estabelecidas pela Directiva 98/8/CE relativa à colocação de produtos 
biocidas no mercado. A proposta de introdução de possibilidades de dispensa de 
apresentação de dados contradiz os esforços envidados com vista à protecção da saúde 
humana e do ambiente. 
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Alteração 556
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 1.1.3.-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1.1.3.-A. Métodos de cálculo para a 
avaliação dos riscos para a saúde das 
preparações

De um modo geral, os requisitos em 
matéria de dados relativos às preparações 
podem ser dispensados a favor de uma 
abordagem por cálculo especificada no 
anexo II da Directiva 1999/45/CE, que é 
aplicável a todas as preparações e que tem 
em consideração todos os riscos para a 
saúde das substâncias que compõem a 
preparação. São fornecidas 
especificamente orientações relativamente 
às seguintes categorias de efeitos adversos 
para a saúde:
- efeitos letais agudos;
- efeitos irreversíveis não letais após uma 
única exposição;
- efeitos graves após exposição repetida 
ou prolongada;
- efeitos corrosivos ou irritantes;
- efeitos sensibilizantes;
- efeitos cancerígenos;
- efeitos mutagénicos;
- efeitos tóxicos para a reprodução.

Or.en

Justificação

O anexo II da Directiva 1999/45/CE apresenta claramente a "classificação por cálculo" 
como alternativa aos ensaios in vivo supérfluos para preparações que contêm substâncias 
activas bem caracterizadas e outros ingredientes bem caracterizados. O regulamento relativo 
aos produtos biocidas deve promover de forma mais veemente esta abordagem. Referências: 
• Directiva 1999/45/CE: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
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CELEX:31999L0045:EN:HTML 

Alteração 557
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 1.4 – parágrafo 2 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

(2) os resultados adequam-se aos fins de 
classificação e rotulagem e de avaliação de 
riscos e

(2) os resultados adequam-se aos fins de 
classificação e rotulagem e/ou de avaliação 
de riscos e

Or.en

Justificação

Determinados ensaios de toxicidade (estudos de toxicidade aguda, por exemplo) são 
utilizados exclusivamente para fins de classificação e de rotulagem e não para uma avaliação 
de riscos; importa, portanto, salvaguardar os diferentes objectivos regulamentares mediante 
a utilização da expressão "e/ou".

Alteração 558
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 1.4 – parágrafo 2 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

(2) os resultados adequam-se aos fins de 
classificação e rotulagem e de avaliação de 
riscos e

(2) os resultados adequam-se aos fins de 
classificação e rotulagem e/ou de avaliação 
de riscos e

Or.en

Justificação

Determinados ensaios de toxicidade (estudos de toxicidade aguda, por exemplo) são 
utilizados exclusivamente para fins de classificação e de rotulagem e não para uma avaliação 
de riscos; importa, portanto, salvaguardar os diferentes objectivos regulamentares mediante 
a utilização da expressão "e/ou". 
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Alteração 559
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 1.5 – parágrafo 3 – travessão 1 

Texto da Comissão Alteração

– adequar-se aos fins de classificação e 
rotulagem e de avaliação de riscos,

–  adequar-se aos fins de classificação e 
rotulagem e/ou de avaliação de riscos,

Or.en

Justificação

Determinados ensaios de toxicidade (estudos de toxicidade aguda, por exemplo) são 
utilizados exclusivamente para fins de classificação e de rotulagem e não para uma avaliação 
de riscos; importa, portanto, salvaguardar os diferentes objectivos regulamentares mediante 
a utilização da expressão "e/ou". 

Alteração 560
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 1.5 – parágrafo 3 – travessão 1 

Texto da Comissão Alteração

– adequar-se aos fins de classificação e 
rotulagem e de avaliação de riscos,

– adequar-se aos fins de classificação e 
rotulagem e/ou de avaliação de riscos,

Or.en

Justificação

Determinados ensaios de toxicidade (estudos de toxicidade aguda, por exemplo) são 
utilizados exclusivamente para fins de classificação e de rotulagem e não para uma avaliação 
de riscos; importa, portanto, salvaguardar os diferentes objectivos regulamentares mediante 
a utilização da expressão "e/ou". 

Alteração 561
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 2 
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Texto da Comissão Alteração

2. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE 
REALIZAR OS ENSAIOS

Suprimido

Se não for tecnicamente possível efectuar 
um determinado estudo devido às 
propriedades da substância (por exemplo, 
volatilidade, reactividade ou instabilidade 
excessivas; risco de incêndio ou de 
explosão decorrente da sua mistura com a 
água; impossibilidade de radiomarcação 
da substância), podem não ser efectuados 
os ensaios relativos a um dado parâmetro. 
Devem ser sempre respeitadas as 
orientações constantes dos métodos de 
ensaio pertinentes, nomeadamente no 
tocante às limitações técnicas dos 
métodos.

Or.en

Justificação

É fundamental definir um conjunto de dados para a avaliação e autorização de ingredientes 
activos, de modo a proteger a saúde humana e o ambiente e a evitar uma deterioração das 
normas actualmente estabelecidas pela Directiva 98/8/CE relativa à colocação de produtos 
biocidas no mercado. A proposta de introdução de possibilidades de dispensa de 
apresentação de dados contradiz os esforços envidados com vista à protecção da saúde 
humana e do ambiente. 

Alteração 562
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 3 

Texto da Comissão Alteração

3. ENSAIOS DE EXPOSIÇÃO 
ADAPTADOS AO PRODUTO

Suprimido

3.1. Os ensaios realizados de acordo com 
as secções 6 e 7 dos anexos II e III podem 
ser dispensados com base em 
considerações ligadas à exposição.
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3.2. É sempre necessário fornecer 
documentação e justificação adequadas. 
A justificação deve basear-se numa 
análise da exposição em conformidade 
com as notas técnicas de orientação.

Or.en

Justificação

É fundamental definir um conjunto de dados para a avaliação e autorização de ingredientes 
activos, de modo a proteger a saúde humana e o ambiente e a evitar uma deterioração das 
normas actualmente estabelecidas pela Directiva 98/8/CE relativa à colocação de produtos 
biocidas no mercado. A proposta de introdução de possibilidades de dispensa de 
apresentação de dados contradiz os esforços envidados com vista à protecção da saúde 
humana e do ambiente. 

Alteração 563
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Anexo V – Tipo de produtos 9 

Texto da Comissão Alteração

Produtos utilizados na protecção de 
materiais fibrosos ou polimerizados, tais 
como couro, borracha, papel ou produtos 
têxteis, tendo em vista o controlo da 
deterioração microbiológica

Produtos utilizados na protecção de 
materiais fibrosos ou polimerizados, tais 
como couro, borracha, papel ou produtos 
têxteis, tendo em vista o controlo da 
deterioração microbiológica

Nestes estão incluídos produtos que 
inibem a acumulação de microrganismos 
à superfície (como, por exemplo, germes 
patogénicos e geradores de odores) e que, 
por conseguinte, controlam ou evitam a 
geração de odores e/ou possuem outras 
utilizações.

Or.de

Justificação

O leque de grupos de produtos também deve abranger os produtos biocidas utilizados no 
sector têxtil. 
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Alteração 564
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Anexo V – Tipo de produtos 20 

Texto da Comissão Alteração

 Tipo de produtos 20: -  Tipo de produtos 20: -Desinfectantes dos 
géneros alimentícios e dos alimentos para 
animais
Produtos utilizados na desinfecção de 
géneros alimentícios ou de alimentos para 
animais através do controlo dos 
organismos prejudiciais.

Or.en

Justificação

É necessário manter o tipo de produtos biocidas 20 ("Conservantes para géneros 
alimentícios ou alimentos para animais"), mas a sua definição tem de ser alterada, visto que 
estes produtos biocidas não são conservantes, mas sim desinfectantes. Por exemplo, os 
produtos utilizados para desinfectar os alimentos para animais de agentes patogénicos 
humanos, como a salmonela, não cumprem os requisitos da regulamentação relativa aos 
aditivos alimentares. Também não actuam como conservantes para evitar a deterioração dos 
alimentos para animais. Por conseguinte, estes produtos têm de ser considerados agentes 
desinfectantes.

Alteração 565
Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Anexo V – Tipo de produtos 20 

Texto da Comissão Alteração

 Tipo de produtos 20: -  Tipo de produtos 20: -Desinfectantes dos 
géneros alimentícios e dos alimentos para 
animais
Produtos utilizados na desinfecção de 
géneros alimentícios ou de alimentos para 
animais através do controlo dos 
organismos prejudiciais.

Or.en
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Justificação

É necessário manter o tipo de produtos 20, visto que estes produtos biocidas não são 
conservantes, mas sim desinfectantes. Por exemplo, os produtos utilizados para desinfectar os 
alimentos para animais de agentes patogénicos humanos, como a salmonela, não cumprem os 
requisitos da regulamentação relativa aos aditivos alimentares. De facto, os produtos não 
têm um efeito "benéfico" sob os alimentos, não melhoram os seus desempenhos nem possuem 
um efeito conservante. Destinam-se a evitar a contaminação dos ovos, da carne de aves e de 
porco por salmonela e, por conseguinte, devem ser considerados como agentes 
desinfectantes, cujo único objectivo é proteger a saúde humana.

Alteração 566
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Anexo V – Tipo de produtos 20

Texto da Comissão Alteração

 Tipo de produtos 20: -  Tipo de produtos 20: Desinfectantes dos 
géneros alimentícios e dos alimentos para 
animais
Produtos utilizados na desinfecção de 
géneros alimentícios ou de alimentos para 
animais através do controlo dos 
organismos prejudiciais.

Or.en

Justificação

É necessário manter o tipo de produtos biocidas 20 presente na antiga Directiva 1998/8/CE 
("Conservantes para géneros alimentícios ou alimentos para animais"), mas a sua definição 
tem de ser alterada, visto que estes produtos biocidas não são conservantes, mas sim 
desinfectantes (logo, a definição anterior pode causar confusão). Por exemplo, os produtos 
utilizados para desinfectar os alimentos para animais de agentes patogénicos humanos, como 
a salmonela, não cumprem os requisitos da regulamentação relativa aos aditivos 
alimentares. De facto, os produtos não têm um efeito "benéfico" sob os alimentos nem 
melhoram os seus desempenhos.
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Alteração 567
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Anexo VI - Introdução - ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para assegurar um grau elevado e 
harmonizado de protecção do homem, dos 
animais e do ambiente, há que apurar todos 
os riscos decorrentes da utilização de 
produtos biocidas. Para tal, dever-se-á 
proceder a uma avaliação dos riscos, por 
forma a determinar o grau de 
aceitabilidade ou não dos riscos 
identificados decorrentes da utilização 
normal proposta para o produto biocida, o 
que será feito através de uma avaliação de 
riscos associados aos principais 
componentes do produto biocida.

2. Para assegurar um grau elevado e 
harmonizado de protecção do homem, dos 
animais e do ambiente, há que apurar todos 
os riscos decorrentes da utilização de 
produtos biocidas. Para tal, dever-se-á 
proceder a uma avaliação dos riscos, por 
forma a determinar o grau de aceitabilidade 
ou não dos riscos identificados decorrentes 
da utilização normal proposta para o 
produto biocida, o que será feito através de 
uma avaliação de riscos associados aos 
principais componentes do produto 
biocida, tomando em devida consideração 
os efeitos cumulativos, combinados e 
sinérgicos.

Or. en

Justificação

A análise dos efeitos cumulativos, combinados e sinérgicos deve figurar de forma explícita 
nos princípios comuns de avaliação dos dossiês.

Alteração 568
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Anexo VI - Introdução - ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. Será sempre exigida uma avaliação de 
riscos da substância ou das substâncias 
activas presentes no produto biocida, que já 
terá sido efectuada para efeitos de inclusão 
da substância activa no anexo I. A 
avaliação de riscos deve conduzir à 
identificação do mesmo e, se pertinente, à 
avaliação da relação dose (concentração) -

3. Será sempre exigida uma avaliação de 
riscos da substância ou das substâncias 
activas presentes no produto biocida, que 
já terá sido efectuada para efeitos de 
inclusão da substância activa no anexo I. A 
avaliação de riscos deve conduzir à 
identificação do mesmo e, se pertinente, à 
avaliação da relação dose (concentração) -
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reacção (efeito), à avaliação da exposição e 
à caracterização do risco. Se não for 
possível efectuar uma avaliação 
quantitativa, haverá que proceder a uma 
avaliação qualitativa.

reacção (efeito), à avaliação da exposição e 
à caracterização do risco, tomando em 
devida consideração os efeitos 
cumulativos, combinados e sinérgicos. Se 
não for possível efectuar uma avaliação 
quantitativa, haverá que proceder a uma 
avaliação qualitativa.

Or. en

Justificação

A análise dos efeitos cumulativos, combinados e sinérgicos deve figurar de forma explícita 
nos princípios comuns de avaliação dos dossiês.  

Alteração 569
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Proposta de regulamento
Anexo VI – Introdução  – ponto 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Devem efectuar-se avaliações de risco 
adicionais, idênticas às atrás descritas, no 
que respeita a quaisquer outras 
substâncias potencialmente perigosas 
presentes no produto biocida, se tal for 
relevante para a utilização do mesmo.

Suprimido

Or.en

Justificação

É inaceitável exigir avaliações de risco para substâncias que não as substâncias activas 
presentes num produto biocida. Esta requisito implicaria uma repetição dos procedimentos 
de ensaio, incluindo as experiências com animais, visto que todos os ingredientes químicos 
também devem ser sujeitos a uma avaliação ao abrigo do Regulamento REACH. Todos os 
dados disponíveis relativos aos ingredientes das substâncias não activas devem ser incluídos 
nos dossiês. 
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Alteração 570
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo VI – Introdução  – ponto 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Devem efectuar-se avaliações de risco 
adicionais, idênticas às atrás descritas, no 
que respeita a quaisquer outras 
substâncias potencialmente perigosas 
presentes no produto biocida, se tal for 
relevante para a utilização do mesmo.

Suprimido

Or.en

Justificação

É inaceitável exigir avaliações de risco para substâncias que não as substâncias activas 
presentes num produto biocida. Este requisito implicaria uma repetição dos procedimentos 
de ensaio, incluindo as experiências com animais, visto que todos os ingredientes químicos 
também devem ser sujeitos a uma avaliação ao abrigo do Regulamento REACH. Todos os 
dados disponíveis relativos aos ingredientes das substâncias não activas devem ser incluídos 
nos dossiês. 

Alteração 571
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Proposta de regulamento
Anexo VI – Avaliação  – ponto 14 

Texto da Comissão Alteração

14. Deve-se efectuar sempre a avaliação de 
risco da substância activa presente no 
produto. Se, além disso, houver substâncias 
potencialmente perigosas presentes no 
produto, há que proceder à avaliação dos 
riscos de cada uma delas. Esta avaliação 
deve abranger a utilização normal proposta 
do produto biocida, bem como o pior 
cenário realista, incluindo qualquer questão 
relevante de produção e de eliminação do 
próprio produto biocida ou de qualquer 
material com ele tratado.

14. Deve-se efectuar sempre a avaliação de 
risco da substância activa presente no 
produto. Se, além disso, houver substâncias 
potencialmente perigosas presentes no 
produto, há que incluir todos os dados 
disponíveis no dossiê de autorização do 
produto biocida de cada uma delas. Estes 
dados devem abranger a utilização normal 
proposta do produto biocida, bem como o 
pior cenário realista, incluindo qualquer 
questão relevante de produção e de 
eliminação do próprio produto biocida ou 
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de qualquer material com ele tratado.

Or.en

Justificação

É inaceitável exigir avaliações de risco para substâncias que não as substâncias activas 
presentes num produto biocida. Esta requisito implicaria uma repetição dos procedimentos 
de ensaio, incluindo as experiências com animais, visto que todos os ingredientes químicos 
também devem ser sujeitos a uma avaliação ao abrigo do Regulamento REACH. Todos os 
dados disponíveis relativos aos ingredientes das substâncias não activas devem ser incluídos 
nos dossiês. 

Alteração 572
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo VI – Avaliação  – ponto 14 

Texto da Comissão Alteração

14. Deve-se efectuar sempre a avaliação de 
risco da substância activa presente no 
produto. Se, além disso, houver substâncias 
potencialmente perigosas presentes no 
produto, há que proceder à avaliação dos 
riscos de cada uma delas. Esta avaliação 
deve abranger a utilização normal proposta 
do produto biocida, bem como o pior 
cenário realista, incluindo qualquer questão 
relevante de produção e de eliminação do 
próprio produto biocida ou de qualquer 
material com ele tratado.

14. Deve-se efectuar sempre a avaliação de 
risco da substância activa presente no 
produto. Se, além disso, houver substâncias 
potencialmente perigosas presentes no 
produto, há que incluir todos os dados 
disponíveis no dossiê de autorização do 
produto biocida de cada uma delas. Estes 
dados devem abranger a utilização normal 
proposta do produto biocida, bem como o 
pior cenário realista, incluindo qualquer 
questão relevante de produção e de 
eliminação do próprio produto biocida ou 
de qualquer material com ele tratado.

Or.en

Justificação

Ver igualmente o comentário proposto para o anexo VI, Introdução, ponto 4. 
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Alteração 573
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Anexo VI – Avaliação  – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

15. No que respeita a cada uma das 
substâncias activas e das substâncias 
potencialmente perigosas presentes no 
produto biocida, a avaliação dos riscos 
deve, se possível, conduzir à identificação 
dos mesmos e à determinação dos níveis 
adequados sem efeitos adversos 
observáveis (NOAEL). Se necessário, deve 
também incluir uma avaliação da relação 
dose (concentração) - reacção (efeito), bem 
como uma avaliação da exposição e uma 
caracterização dos riscos.

15. No que respeita a cada uma das 
substâncias activas e das substâncias 
potencialmente perigosas presentes no 
produto biocida, a avaliação dos riscos 
deve, se possível, conduzir à identificação 
dos mesmos e à determinação dos níveis 
adequados sem efeitos adversos 
observáveis (NOAEL). Se necessário, deve 
também incluir uma avaliação da relação 
dose (concentração) - reacção (efeito), bem 
como uma avaliação da exposição e uma 
caracterização dos riscos, tomando em 
devida consideração os efeitos 
cumulativos, combinados e sinérgicos.

Or. en

Justificação

A análise dos efeitos cumulativos, combinados e sinérgicos deve figurar de forma explícita 
nos princípios comuns de avaliação dos dossiês.

Alteração 574
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo VI – Avaliação – ponto 20 – travessão 9-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

– imunotoxicidade

Or.en
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Alteração 575
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Proposta de regulamento
Anexo VI – Avaliação  – ponto 47 

Texto da Comissão Alteração

47. Os dados devem ser apresentados às 
autoridades competentes para avaliação, 
devendo estas verificar se os efeitos do 
produto biocida não provocam sofrimento 
desnecessário nos vertebrados visados, 
verificação essa que deve incluir uma 
avaliação do mecanismo através do qual se 
obtém o efeito, bem como dos efeitos 
observados no comportamento e na saúde 
dos vertebrados visados; nos casos em que 
o efeito pretendido for a morte do 
vertebrado, serão avaliados o tempo 
necessário para provocar a morte e as 
condições em que esta ocorre.

47. Os dados devem ser apresentados às 
autoridades competentes para avaliação, 
devendo estas verificar se os efeitos do 
produto biocida não provocam sofrimento 
e dor desnecessários nos vertebrados 
visados, verificação essa que deve incluir 
uma avaliação do mecanismo através do 
qual se obtém o efeito, bem como dos 
efeitos observados no comportamento e na 
saúde dos vertebrados visados; nos casos 
em que o efeito pretendido for a morte do 
vertebrado, serão avaliados o tempo 
necessário para provocar a morte e as 
condições em que esta ocorre. Estes 
resultados são, para cada produto biocida 
autorizado, publicados no sítio Web da 
Agência.

Or.en

Alteração 576
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo VI – Avaliação  – ponto 47 

Texto da Comissão Alteração

47. Os dados devem ser apresentados às 
autoridades competentes para avaliação, 
devendo estas verificar se os efeitos do 
produto biocida não provocam sofrimento 
desnecessário nos vertebrados visados, 
verificação essa que deve incluir uma 
avaliação do mecanismo através do qual se 
obtém o efeito, bem como dos efeitos 
observados no comportamento e na saúde 
dos vertebrados visados; nos casos em que 
o efeito pretendido for a morte do 

47. Os dados devem ser apresentados às 
autoridades competentes para avaliação, 
devendo estas verificar se os efeitos do 
produto biocida não provocam sofrimento 
e dor desnecessários nos vertebrados 
visados, verificação essa que deve incluir 
uma avaliação do mecanismo através do 
qual se obtém o efeito, bem como dos 
efeitos observados no comportamento e na 
saúde dos vertebrados visados; nos casos 
em que o efeito pretendido for a morte do 
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vertebrado, serão avaliados o tempo 
necessário para provocar a morte e as 
condições em que esta ocorre.

vertebrado, serão avaliados o tempo 
necessário para provocar a morte e as 
condições em que esta ocorre. Estes 
resultados são, para cada produto biocida 
autorizado, publicados no sítio Web da 
Agência.

Or.en

Alteração 577
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Anexo VI - Tomada de decisões - ponto 59 - travessão 2

Texto da Comissão Alteração

- natureza e gravidade do efeito, - natureza e gravidade do efeito, tomando 
em devida consideração os efeitos 
cumulativos, combinados e sinérgicos,

Or. en

Justificação

É necessário ter em conta os efeitos cumulativos, combinados e sinérgicos no processo de 
tomada de decisões.

Alteração 578
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Anexo VI – Tomada de decisões – ponto 77 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

77. As autoridades competentes ou a 
Comissão não autorizarão um produto 
biocida se a concentração previsível da 
substância activa, de uma substância 
potencialmente perigosa, dos principais 
metabolitos ou dos produtos de degradação 
ou reacção previsíveis nas águas 
superficiais, ou seus sedimentos, 
decorrente da utilização do produto biocida 
nas condições propostas:

77. As autoridades competentes ou a 
Comissão não autorizarão um produto 
biocida se a concentração previsível da 
substância activa, de uma substância 
potencialmente perigosa, dos principais 
metabolitos ou dos produtos de degradação 
ou reacção previsíveis nas águas 
subterrâneas ou nas águas superficiais, ou 
seus sedimentos, decorrente da utilização 
do produto biocida nas condições 
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propostas:

Or.en

Justificação

Esta alteração visa assegurar o cumprimento das normas estabelecidas nas disposições 
comunitárias e nos acordos internacionais relativamente à protecção das águas. 

Alteração 579
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Anexo VI – Tomada de decisões – ponto 77 – travessão 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

– risco de incumprimento dos objectivos 
ou das normas estabelecidas:
– na Directiva 98/83/CE ou
– na Directiva 2000/60/CE ou
– na Directiva 2006/118/CE ou
– nas Directivas 2008/56/CE ou
– na Directiva 2008/105/CE ou
- nos acordos internacionais que prevêem 
importantes obrigações quanto à 
protecção das águas marinhas contra a 
poluição ou

Or.en

Justificação

Esta alteração visa assegurar o cumprimento das normas estabelecidas nas disposições 
comunitárias e nos acordos internacionais relativamente à protecção das águas. 

Alteração 580
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Anexo VI – Tomada de decisões – ponto 77 – parte final
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Texto da Comissão Alteração

a menos que se comprove cientificamente 
que, nas condições de campo pertinentes, 
essa concentração não é excedida.

Suprimido

Or.en

Justificação

Esta alteração visa assegurar o cumprimento das normas estabelecidas nas disposições 
comunitárias e nos acordos internacionais relativamente à protecção das águas. 


