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Alteração 103
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Citação 1 

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia e, nomeadamente, 
o seu artigo 95.º,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente os artigos 114.º, 192.º e 
168.º,

Or.en

Alteração 104
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Considerando 3 

Texto da Comissão Alteração

(3) O objectivo do presente regulamento é 
promover a livre circulação de produtos 
biocidas na Comunidade. A fim de 
eliminar, tanto quanto possível, os 
obstáculos ao comércio de produtos 
biocidas em resultado da existência de 
diferentes níveis de protecção nos 
Estados-Membros, devem ser 
estabelecidas regras harmonizadas para a 
aprovação de substâncias activas e para a 
colocação no mercado e utilização de 
produtos biocidas, incluindo regras 
relativas ao reconhecimento mútuo das 
autorizações e ao comércio paralelo.

(3) O objectivo do presente regulamento 
consiste, antes de mais, em garantir uma  
protecção elevada da saúde humana e 
animal, e do ambiente, contra quaisquer 
efeitos nocivos ou inaceitáveis originados 
pela utilização de biocidas e, em segundo 
lugar, em promover o mercado interno de 
produtos biocidas de baixo risco na 
Comunidade. Há que conferir uma 
atenção particular à protecção de grupos 
populacionais vulneráveis, incluindo 
grávidas, lactentes e crianças.  O 
princípio da precaução deverá ser 
aplicado, sendo que o presente 
regulamento deverá garantir que a 
indústria demonstre que as substâncias ou 
produtos fabricados ou colocados no 
mercado não têm quaisquer efeitos 
nocivos na saúde humana ou animal, nem 
surtem um impacto inaceitável no 
ambiente.

Or.en
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Justificação

Com a presente alteração, visa-se estabelecer garantias que assegurem um nível elevado de 
protecção da saúde humana e do ambiente, assim como implementar uma abordagem de 
natureza preventiva. Há que proteger os grupos vulneráveis (mulheres grávidas e lactentes). 
De igual modo, a Directiva 98/8/CE, relativa aos produtos biocidas, veio introduzir uma 
abordagem de gestão dos riscos em benefício da saúde humana e animal, e do ambiente, em 
vez de dar relevo a uma maior liberdade de circulação de todas as espécies de produtos 
biocidas, mediante o apoio à inovação em matéria de produtos e a promoção de produtos 
biocidas saudáveis.  Esta perspectiva é também particularmente benéfica para as PME.  

Alteração 105
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Considerando 3 

Texto da Comissão Alteração

(3) O objectivo do presente regulamento é 
promover a livre circulação de produtos 
biocidas na Comunidade. A fim de 
eliminar, tanto quanto possível, os 
obstáculos ao comércio de produtos 
biocidas em resultado da existência de 
diferentes níveis de protecção nos 
Estados-Membros, devem ser 
estabelecidas regras harmonizadas para a 
aprovação de substâncias activas e para a 
colocação no mercado e utilização de 
produtos biocidas, incluindo regras 
relativas ao reconhecimento mútuo das 
autorizações e ao comércio paralelo.

(3) O objectivo do presente regulamento é 
promover a livre circulação de produtos 
biocidas na Comunidade e garantir uma  
protecção elevada da saúde humana e 
animal, e do ambiente. Há que conferir 
uma atenção particular à protecção de 
grupos populacionais vulneráveis, 
incluindo grávidas, lactentes e crianças. O 
princípio da precaução deverá ser 
aplicado ao presente regulamento, no 
intuito de garantir que as substâncias ou 
produtos fabricados ou colocados no 
mercado não têm quaisquer efeitos 
nocivos na saúde humana ou animal, nem 
surtem um impacto inaceitável no 
ambiente. A fim de eliminar, tanto quanto 
possível, os obstáculos ao comércio de 
produtos biocidas, devem ser estabelecidas 
regras  para a aprovação de substâncias 
activas e para a colocação no mercado e 
utilização de produtos biocidas, incluindo 
regras relativas ao reconhecimento mútuo 
das autorizações e ao comércio paralelo.

Or.en
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Alteração 106
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Considerando 10 

Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de garantir um elevado nível de 
protecção do ambiente e da saúde humana, 
as substâncias activas que apresentam os 
maiores riscos não devem ser aprovadas 
para utilização em produtos biocidas, 
excepto em situações específicas. Entre 
estas devem incluir-se situações em que a 
aprovação é justificada por uma exposição 
negligenciável do homem à substância, por 
razões de saúde pública ou por impactos 
negativos desproporcionados de uma 
possível não inclusão, desde que não 
exista nenhuma alternativa.

(10) A fim de garantir um elevado nível de 
protecção do ambiente e da saúde humana, 
as substâncias activas que apresentam os 
maiores riscos não devem ser aprovadas 
para utilização em produtos biocidas, 
excepto em situações excepcionais e muito 
específicas. Entre estas devem incluir-se 
situações em que a aprovação é justificada, 
quer por uma exposição negligenciável do 
homem à substância, quer pela existência 
de perigo público grave que não possa ser 
de outro modo circunscrito num 
Estado-Membro. A aprovação deverá 
ficar subordinada à adopção de medidas 
apropriadas para reduzir o risco, 
destinadas a minimizar qualquer 
exposição à substância, assim como à 
apresentação de um plano alternativo.

Or.en

Justificação

É necessário restringir com rigor as possibilidades de derrogação aos critérios de exclusão. 
A redacção ora proposta está em sintonia com a que foi aprovada no caso dos produtos 
fitofarmacêuticos. 

Alteração 107
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Considerando 11 

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de evitar a utilização de 
substâncias activas que apresentam os 
maiores riscos, em especial quando a sua 
utilização não é autorizada ao abrigo do 

(11) A fim de evitar a utilização de 
substâncias activas que apresentam os 
maiores riscos, em especial quando a sua 
utilização não é autorizada ao abrigo do 
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Regulamento (CE) n.º XXX/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de ..... 
2009, relativo à colocação dos produtos 
fitofarmacêuticos no mercado, e que 
revoga as Directivas 79/117/CEE e 
91/414/CEE do Conselho , é oportuno 
restringir a sua aprovação a situações em 
que a exposição do homem à substância é 
negligenciável ou em que a substância é 
necessária por razões de saúde pública.

Regulamento (CE) n.º XXX/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de ..... 
2009, relativo à colocação dos produtos 
fitofarmacêuticos no mercado, e que 
revoga as Directivas 79/117/CEE e 
91/414/CEE do Conselho, é oportuno 
restringir a sua aprovação a situações em 
que a exposição do homem à substância é 
negligenciável ou em que a substância é 
necessária para combater um perigo 
público grave que não possa ser de outro 
modo circunscrito num Estado-Membro.

Or.en

Justificação

Uma substância activa que não tenha sido autorizada para produtos fitofarmacêuticos só 
deverá ser utilizada como biocida em casos muito excepcionais. 

Alteração 108
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Deverá ser estabelecido um 
processo simplificado de avaliação para 
as substâncias que consistam em extractos 
de plantas naturais com características 
toxicológicas que não sejam preocupantes 
para a saúde humana. 

Or.fr

Justificação

Os fabricantes de produtos à base de extractos de plantas naturais isentas de especial 
perigosidade para a saúde humana dispõem frequentemente de recursos financeiros limitados 
que não lhes permitem suportar os encargos administrativos advenientes do processo de 
avaliação das substâncias.     
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Alteração 109
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Considerando 13 

Texto da Comissão Alteração

(13) As substâncias activas podem, com 
base nas suas propriedades perigosas 
intrínsecas, ser designadas como 
candidatas a substituição por outras 
substâncias activas, quando se encontrarem 
disponíveis substâncias consideradas 
eficazes contra os organismos prejudiciais 
visados em variedade suficiente para evitar 
o desenvolvimento de resistências nos 
organismos prejudiciais. A fim de permitir 
um exame regular das substâncias 
identificadas como candidatas a 
substituição, o período de inclusão destas 
substâncias não deve, nem mesmo em caso 
de renovação, ser superior a dez anos. 
Além disso, a identificação de substâncias 
consideradas candidatas a substituição 
deve ser considerada como a primeira 
etapa de uma avaliação comparativa.

(13) As substâncias activas podem, com 
base nas suas propriedades perigosas 
intrínsecas, ser designadas como 
candidatas a substituição por outras 
substâncias activas, quando se encontrarem 
disponíveis substâncias consideradas 
eficazes contra os organismos prejudiciais 
visados em variedade suficiente para evitar 
o desenvolvimento de resistências nos 
organismos prejudiciais. A fim de permitir 
um exame regular das substâncias 
identificadas como candidatas a 
substituição, o período de inclusão destas 
substâncias não deve ser superior a cinco 
anos nem, em caso de renovação, a sete 
anos. Além disso, a identificação de 
substâncias consideradas candidatas a 
substituição deve ser considerada como a 
primeira etapa de uma avaliação 
comparativa.

Or.en

Justificação

A vigência da prorrogação, no caso de substâncias consideradas candidatas a substituição, 
deve ser a mesma que se encontra prevista no Regulamento relativo aos produtos 
fitofarmacêuticos.    

Alteração 110
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Considerando 13 

Texto da Comissão Alteração

(13) As substâncias activas podem, com 
base nas suas propriedades perigosas 

(13) As substâncias activas podem, com 
base nas suas propriedades perigosas 
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intrínsecas, ser designadas como 
candidatas a substituição por outras 
substâncias activas, quando se encontrarem 
disponíveis substâncias consideradas 
eficazes contra os organismos prejudiciais 
visados em variedade suficiente para evitar 
o desenvolvimento de resistências nos 
organismos prejudiciais. A fim de permitir 
um exame regular das substâncias 
identificadas como candidatas a 
substituição, o período de inclusão destas 
substâncias não deve, nem mesmo em caso 
de renovação, ser superior a dez anos. 
Além disso, a identificação de substâncias 
consideradas candidatas a substituição 
deve ser considerada como a primeira 
etapa de uma avaliação comparativa.

intrínsecas, ser designadas como 
candidatas a substituição por outras 
substâncias activas, quando se encontrarem 
disponíveis substâncias consideradas 
eficazes contra os organismos prejudiciais 
visados em variedade suficiente para evitar 
o desenvolvimento de resistências nos 
organismos prejudiciais. A fim de permitir 
um exame regular das substâncias 
identificadas como candidatas a 
substituição, o período de inclusão destas 
substâncias não deve, nem mesmo em caso 
de renovação, ser superior a cinco anos. 
Além disso, a identificação de substâncias 
consideradas candidatas a substituição 
deve ser considerada como a primeira 
etapa de uma avaliação comparativa.

Or.fr

Justificação

Há que proceder regularmente a uma revisão dos produtos candidatos a substituição. 

Alteração 111
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Considerando 14 

Texto da Comissão Alteração

(14) No decurso do processo de 
autorização ou de renovação de 
autorizações de produtos biocidas, devia 
ser possível comparar dois ou mais 
produtos biocidas quanto aos riscos por 
estes colocados e aos benefícios 
decorrentes da sua utilização. Em resultado 
dessa avaliação comparativa, os produtos 
biocidas autorizados que contêm 
substâncias activas indicadas como 
candidatas a substituição poderiam ser 
substituídos por outros que coloquem 
riscos significativamente menores para a 
saúde ou para o ambiente e desde não se 

(14) No decurso do processo de 
autorização ou de renovação de 
autorizações de produtos biocidas, devia 
ser possível comparar dois ou mais 
produtos biocidas quanto aos riscos por 
estes colocados e aos benefícios 
decorrentes da sua utilização. Em resultado 
dessa avaliação comparativa, todos os 
produtos biocidas poderiam ser 
substituídos por outros que coloquem 
riscos significativamente menores para a 
saúde ou para o ambiente e desde não se 
verifiquem impactos negativos 
consideráveis de ordem económica ou 
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verifiquem impactos negativos 
consideráveis de ordem económica ou 
prática. Nesses casos, devem ser previstos 
períodos de eliminação progressiva 
adequados.

prática. Nesses casos, devem ser previstos 
períodos de eliminação progressiva 
adequados.

Or.en

Justificação

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

Alteração 112
Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Considerando 20 

Texto da Comissão Alteração

(20) Visto que os produtos utilizados para 
a conservação de géneros alimentícios e 
de alimentos para animais para fins de 
controlo de organismos prejudiciais, 
anteriormente abrangidos pelo tipo de 
produto 20, estão abrangidos pela 
Directiva 89/107/CEE do Conselho e pelo 
Regulamento (CE) n.° 1831/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, não 
se justifica a manutenção deste tipo de 
produto.

Suprimido

Or.en

Justificação

É necessário manter o tipo de produtos 20, porquanto estes produtos biocidas não são 
conservantes, mas sim desinfectantes.   Por exemplo, os produtos utilizados para desinfectar 
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os alimentos para animais de agentes patogénicos humanos, como a salmonela, não cumprem 
os requisitos da regulamentação relativa aos aditivos alimentares. Na realidade, os produtos 
não "influenciam favoravelmente os alimentos para animais", não intensificam o seu 
desempenho, nem exercem uma acção conservante. Têm por finalidade obstar à 
contaminação dos ovos, da carne de aves e de porco por salmonela, havendo, por 
conseguinte, que os considerar agentes desinfectantes unicamente destinados a proteger a 
saúde humana.  

Alteração 113
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Considerando 20 

Texto da Comissão Alteração

(20) Visto que os produtos utilizados para 
a conservação de géneros alimentícios e 
de alimentos para animais para fins de 
controlo de organismos prejudiciais, 
anteriormente abrangidos pelo tipo de 
produto 20, estão abrangidos pela 
Directiva 89/107/CEE do Conselho e pelo 
Regulamento (CE) n.º 1831/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, não 
se justifica a manutenção deste tipo de 
produto.

Suprimido

Or.en

Justificação

É necessário manter o tipo precedente de produtos biocidas 20 ("Conservantes para géneros 
alimentícios ou alimentos para animais"), constante da Directiva 98/8/CE, mas a sua 
definição tem de ser alterada, visto que se trata de produtos biocidas que não são 
conservantes, mas sim desinfectantes (o que induziu a confusões suscitadas pela antiga 
definição). 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. Na realidade, os produtos não 
"influenciam favoravelmente os alimentos para animais", nem intensificam o seu 
desempenho.   
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Alteração 114
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Considerando 20 

Texto da Comissão Alteração

(20) Visto que os produtos utilizados para 
a conservação de géneros alimentícios e 
de alimentos para animais para fins de 
controlo de organismos prejudiciais, 
anteriormente abrangidos pelo tipo de 
produto 20, estão abrangidos pela 
Directiva 89/107/CEE do Conselho e pelo 
Regulamento (CE) n.º 1831/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, não 
se justifica a manutenção deste tipo de 
produto.

Suprimido

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 115
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Considerando 21 

Texto da Comissão Alteração

(21) Dado que a Convenção Internacional 
para o Controlo e a Gestão das Águas de 
Lastro e dos Sedimentos dos Navios 
estabelece uma avaliação eficaz dos riscos 
colocados pelos sistemas de gestão de 
águas de lastro, a aprovação final e a 

(21) Dado que a Convenção Internacional 
para o Controlo e a Gestão das Águas de 
Lastro e dos Sedimentos dos Navios 
estabelece uma avaliação eficaz dos riscos 
colocados pelos sistemas de gestão de 
águas de lastro, a aprovação final e a 
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subsequente homologação desses sistemas 
devem ser consideradas equivalentes à
autorização de produtos exigida ao abrigo 
do presente regulamento.

subsequente homologação desses sistemas 
devem ser consideradas, para efeitos da
autorização de produtos exigida ao abrigo 
do presente regulamento.

Or.en

Justificação

As autorizações internacionais não podem ser automaticamente consideradas como 
preenchendo as condições estabelecidas no direito da UE.   

Alteração 116
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Considerando 26 

Texto da Comissão Alteração

(26) A fim de incentivar a utilização de 
produtos biocidas de baixo risco com um 
perfil mais favorável em termos de 
ambiente ou de saúde humana em 
comparação com outros produtos 
biocidas, deve permitir-se a autorização 
de produtos biocidas de baixo risco sem 
aprovação prévia das substâncias activas 
neles contidas.

Suprimido

Or.en

Justificação

Os produtos de baixo risco devem ser, antes de mais, produtos com propriedades intrínsecas 
de baixo risco. Para avaliar se assim é, as substâncias activas constantes daqueles produtos 
devem ser sempre aprovadas para efeitos de utilização. 

Alteração 117
Julie Girling

Proposta de regulamento
Considerando 33-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

(33-A) Há que evitar as infecções 
provocadas por organismos nocivos, 
através de medidas apropriadas de 
dissuasão destinadas a eliminar ou a 
repelir esses organismos. Devem ser ainda 
tomadas outras medidas preventivas, por 
exemplo, o armazenamento adequado de 
mercadorias, o cumprimento das normas 
de higiene e a eliminação imediata de 
resíduos. Só deverão ser tomadas novas 
disposições se estas medidas não 
produzirem resultados. Se forem eficazes
numa determinada situação, os produtos 
biocidas com menores riscos para os seres 
humanos, os animais e o ambiente serão 
sempre utilizados antes de outros 
produtos. Os biocidas que se destinem a 
neutralizar, eliminar ou destruir animais 
passíveis de experienciar dor e sofrimento 
só deverão ser utilizados como última 
alternativa.   

Or.en

Justificação

Lograr-se-á utilizar de forma sustentável os biocidas mediante o reconhecimento de que é 
necessário, em primeiro lugar, adoptar medidas preventivas.    

Alteração 118
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Considerando 45 

Texto da Comissão Alteração

(45) Tendo em vista os benefícios para o
mercado interno e para o consumidor, é 
desejável estabelecer regras harmonizadas 
para o comércio paralelo de produtos 
biocidas substancialmente idênticos que 
sejam autorizados em diferentes 

(45) Tendo em vista os benefícios para o 
mercado interno e para o consumidor, é 
desejável estabelecer regras harmonizadas 
para o comércio paralelo de produtos 
biocidas idênticos que sejam autorizados 
em diferentes Estados-Membros.
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Estados-Membros.

Or.en

Justificação

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

Alteração 119
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Considerando 45 

Texto da Comissão Alteração

(45) Tendo em vista os benefícios para o
mercado interno e para o consumidor, é 
desejável estabelecer regras harmonizadas 
para o comércio paralelo de produtos 
biocidas substancialmente idênticos que 
sejam autorizados em diferentes 
Estados-Membros.

(45) Tendo em vista os benefícios para o
mercado interno e para o consumidor, é 
desejável estabelecer regras harmonizadas 
para o comércio paralelo de produtos 
biocidas idênticos que sejam autorizados 
em diferentes Estados-Membros.

Or.it

Justificação

O comércio paralelo deve cingir-se a produtos com as mesmas especificações técnicas e de 
conteúdo, no que respeita às substâncias activas e aos coformulantes. 

Alteração 120
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Considerando 54 

Texto da Comissão Alteração

(54) É necessário prever a comunicação 
eficaz das informações sobre os riscos 
decorrentes dos produtos biocidas e sobre 

(54) É necessário prever a comunicação 
eficaz das informações sobre os riscos 
decorrentes dos produtos biocidas e sobre 
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as medidas de gestão dos riscos, uma 
componente essencial do sistema 
estabelecido no presente regulamento. 
Embora facilitando o acesso à informação, 
as autoridades competentes, a Agência e a 
Comissão devem respeitar o princípio da 
confidencialidade e evitar toda a 
divulgação de informações que possa 
prejudicar os interesses comerciais da 
pessoa em causa.

as medidas de gestão dos riscos, uma 
componente essencial do sistema 
estabelecido no presente regulamento. 
Embora facilitando o acesso à informação, 
as autoridades competentes, a Agência e a 
Comissão devem respeitar o princípio da 
confidencialidade e evitar toda a 
divulgação de informações que possa 
prejudicar os interesses comerciais da 
pessoa em causa, excepto se tal for 
necessário para a protecção da saúde 
humana e do ambiente.

Or.fr

Alteração 121
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Considerando 60 

Texto da Comissão Alteração

(60) As medidas necessárias à execução 
do presente regulamento devem ser 
aprovadas nos termos da Decisão 
1999/468/CE do Conselho, de 28 de 
Junho de 1999, que fixa as regras de 
exercício das competências de execução 
atribuídas à Comissão1 .

Suprimido

__________________________________

1JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

Or.en

Justificação

A presente alteração é apresentada no intuito de harmonizar a comitologia com o novo 
sistema de actos delegados, em conformidade com o preceituado no artigo 290.º do TFUE.  
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Alteração 122
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Considerando 61 

Texto da Comissão Alteração

(61) A Comissão deve, em especial, estar 
habilitada a: adoptar medidas para 
decidir sobre o pedido de inclusão da 
substância activa no anexo I ou de 
renovação ou revisão da inclusão; 
estabelecer os procedimentos relacionados 
com a renovação e a revisão da inclusão 
de uma substância activa no anexo I; 
alargar as disposições sobre autorizações 
comunitárias a outras categorias de 
produtos biocidas; especificar critérios e 
procedimentos relacionados com a 
retirada de uma autorização ou com 
alterações dos termos e condições de uma 
autorização, incluindo um mecanismo de 
resolução de litígios; especificar as 
quantidades globais máximas aplicáveis 
de substâncias activas ou de produtos 
biocidas que podem ser libertadas durante 
a realização de experiências e os dados 
mínimos a apresentar; estabelecer uma 
estrutura harmonizada de taxas e outras 
regras referentes ao pagamento de taxas e 
emolumentos a autoridades competentes e 
à Agência; adaptar os anexos ao 
progresso científico e técnico; executar o 
programa de trabalho e estabelecer os 
direitos e as obrigações conexos das 
autoridades competentes e dos 
participantes no programa e prolongar a 
duração do programa de trabalho por um 
determinado período. Atendendo a que 
têm alcance geral e se destinam a alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, nomeadamente 
completando-o mediante o aditamento de 
novos elementos não essenciais, essas 
medidas devem ser aprovadas de acordo 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo previsto no artigo 5.º-A da 

Suprimido
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Decisão 1999/468/CE.

Or.en

Justificação

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

Alteração 123
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Considerando 61-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(61-A) Não existe certeza científica 
quanto ao facto de os nanomateriais 
serem seguros para a saúde e o ambiente; 
por exemplo, o Comité Científico dos 
Riscos para a Saúde Emergentes e 
Recentemente Identificados da UE 
(SCENIHR) detectou determinados riscos 
específicos para a saúde humana, assim 
como efeitos tóxicos em organismos 
naturais, no caso de alguns  
nanomateriais. O SCENIHR constatou a 
ausência generalizada de dados de 
qualidade elevada sobre os níveis de 
exposição, respeitantes quer aos seres 
humanos quer ao ambiente, pelo que 
concluiu que o conhecimento relativo à 
metodologia associada ao cálculo dos 
níveis de exposição e à identificação dos 
riscos tem de ser mais desenvolvido, 
validado e normalizado. Tem vindo a 
aumentar o número de biocidas que 
contêm nanoprata.

Or.en

Justificação

Presentemente, a nanoprata é o nanomaterial mais utilizado. Há que acometer o problema do 
conhecimento insuficiente dos nanomateriais.  
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Alteração 124
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Considerando 62 

Texto da Comissão Alteração

(62) Quando, por imperativos de 
urgência, não possam ser cumpridos os 
prazos normalmente aplicáveis no âmbito 
do procedimento de regulamentação com 
controlo, a Comissão deve poder aplicar o 
procedimento de urgência previsto no n.º 
6 do artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE 
no que diz respeito à adopção de decisões 
relativas à alteração da inclusão de uma 
substância activa no anexo I ou à sua 
supressão desse anexo com base no artigo 
13.º.

Suprimido

Or.en

Justificação

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

Alteração 125
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Considerando 62-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(62-A) Nos termos do artigo 291.º do 
TFUE, as regras e princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo que 
os Estados-Membros podem aplicar ao 
exercício das competências de execução 
pela Comissão serão definidos 
previamente por meio de regulamentos 
adoptados de acordo com o processo 
legislativo ordinário. Na pendência da 
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adopção dessa nova regulamentação, e 
face à necessidade de adoptar e aplicar 
quanto antes o presente regulamento, o 
controlo pelos Estados-Membros deverá 
ser exercido em conformidade com o 
disposto na Decisão 1999/468/CE do 
Conselho, de 28 de Junho de 1999, que 
fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas à 
Comissão, na medida em que tais 
disposições permaneçam compatíveis com 
os Tratados nas suas versões revistas. As 
referências a tais disposições deverão, 
contudo, ser substituídas por referências 
às regras e aos princípios definidos na 
nova regulamentação assim que esta 
entrar em vigor.

Or.en

Justificação

Há que prever medidas transitórias até que sejam adoptadas novas regras em matéria de 
actos de execução. 

Alteração 126
Julie Girling

Proposta de regulamento
Considerando 66 

Texto da Comissão Alteração

(66) Tendo em conta que alguns produtos 
não estavam anteriormente abrangidos pela 
legislação comunitária em matéria de 
produtos biocidas, é adequado prever um 
período transitório que permita às empresas 
prepararem-se para a aplicação de regras 
relativas a substâncias activas geradas in 
situ, artigos e materiais tratados e materiais
destinados a entrar em contacto com 
géneros alimentícios.

(66) Tendo em conta que alguns produtos 
não estavam anteriormente abrangidos pela 
legislação comunitária em matéria de 
produtos biocidas, é adequado prever um 
período transitório que permita às empresas 
prepararem-se para a aplicação de regras 
relativas a substâncias activas geradas in 
situ e artigos e materiais tratados.

Or.en
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Justificação

Os materiais destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios não devem constar 
da proposta, porquanto tal poderia conduzir a uma dupla regulamentação e avaliação. Os 
materiais destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios estão já contemplados 
no Regulamento (CE) n.º 1935/2004, relativo aos materiais e objectos destinados a entrar em 
contacto com os alimentos.  Em caso de alteração das disposições que regem os materiais 
destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios, deveria a mesma processar-se 
através de uma revisão da legislação aplicável, e não mediante o alargamento do âmbito de 
aplicação do Regulamento relativo aos produtos biocidas. 

Alteração 127
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta de regulamento
Considerando 66 

Texto da Comissão Alteração

(66) Tendo em conta que alguns produtos 
não estavam anteriormente abrangidos pela 
legislação comunitária em matéria de 
produtos biocidas, é adequado prever um 
período transitório que permita às empresas 
prepararem-se para a aplicação de regras 
relativas a substâncias activas geradas in 
situ, artigos e materiais tratados e materiais 
destinados a entrar em contacto com 
géneros alimentícios.

(66) Tendo em conta que alguns produtos 
não estavam anteriormente abrangidos pela 
legislação comunitária em matéria de 
produtos biocidas, é adequado prever um 
período transitório que permita às empresas 
prepararem-se para a aplicação de regras 
relativas a substâncias activas geradas in 
situ, artigos e materiais tratados. 

Or.fr

Justificação

Os materiais destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios estão já 
contemplados no Regulamento (CE) n.º 1935/2004. Talvez este Regulamento não abarque 
todas as vertentes da avaliação daqueles materiais e da respectiva utilização.  Contudo, 
deveriam ser estabelecidas novas restrições mediante uma revisão da legislação relativa aos 
materiais destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios e no quadro do 
Regulamento respeitante aos produtos biocidas, de modo a evitar uma duplicação da 
regulamentação e das avaliações.
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Alteração 128
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 1-A 

Texto da Comissão Alteração

O objectivo do presente regulamento 
consiste em garantir um elevado nível de 
protecção da saúde humana e animal, 
bem como do ambiente. As disposições do 
presente regulamento assentam no 
princípio da precaução, a fim de garantir 
que as substâncias activas ou os produtos 
colocados no mercado não afectem 
negativamente a saúde humana ou 
animal, nem o ambiente. Os 
Estados-Membros não podem ser 
impedidos de aplicar o princípio da 
precaução se existir incerteza científica 
acerca dos riscos para a saúde humana 
ou animal, ou para o ambiente, suscitados 
pelos produtos fitofarmacêuticos a 
autorizar no seu território.

Or.en

Alteração 129
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Texto da Comissão Alteração

(p-A) Regulamento (CE) n.º 1935/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de Outubro de 2004, relativo aos materiais 
e objectos destinados a entrar em contacto 
com os alimentos1;
1 JO L 338 de 13.11.2004, p. 4.

Or.fr
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Justificação

Os materiais destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios estão já 
contemplados no Regulamento (CE) n.º 1935/2004. Talvez este Regulamento não abarque 
todas as vertentes da avaliação daqueles materiais e da respectiva utilização.  Contudo, 
deveriam ser estabelecidas novas restrições mediante uma revisão da legislação relativa aos 
materiais destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios e no quadro do 
Regulamento respeitante aos produtos biocidas, de modo a evitar uma duplicação da 
regulamentação e das avaliações. 

Alteração 130
Julie Girling

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

Texto da Comissão Alteração

(p-A) Regulamento (CE) n.º 1935/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de Outubro de 2004, relativo aos materiais 
e objectos destinados a entrar em contacto 
com os alimentos e que revoga as 
Directivas 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Or.en

Justificação

Os materiais destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios não devem constar 
da proposta, porquanto tal poderia conduzir a uma dupla regulamentação e avaliação. Os
materiais destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios estão já contemplados 
no Regulamento (CE) n.º 1935/2004. Em caso de alteração das disposições que regem os 
materiais destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios, deveria a mesma 
processar-se através de uma revisão da legislação aplicável, e não mediante o alargamento 
do âmbito de aplicação do Regulamento relativo aos produtos biocidas.  

Alteração 131
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea p-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração

(p-A) Directiva 98/83/CE do Conselho, 
de 3 de Novembro de 1998, relativa à 
qualidade da água destinada ao consumo 
humano;

Or.en

Alteração 132
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 8 

Texto da Comissão Alteração

8. Os produtos biocidas que obtiveram a 
aprovação final ao abrigo da Convenção 
Internacional para o Controlo e a Gestão 
das Águas de Lastro e dos Sedimentos dos 
Navios devem ser considerados 
autorizados ao abrigo do capítulo VII do 
presente regulamento. Os artigos 38.º e 57.º 
são aplicáveis em conformidade.

8. Os dados fornecidos para os produtos 
biocidas que obtiveram a aprovação final 
ao abrigo da Convenção Internacional para 
o Controlo e Gestão das Águas de Lastro e 
Sedimentos dos Navios são considerados 
no quadro do processo decisório referente
às autorizações de tais produtos nos 
termos do presente regulamento. Os artigos 
38.º e 57.º são aplicáveis em conformidade.

Or.en

Justificação

As autorizações internacionais não deveriam ser automaticamente transpostas para a União 
Europeia. 

Alteração 133
Tiziano Motti

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea f) 
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Texto da Comissão Alteração

f) «Substância potencialmente perigosa» f) «Substância potencialmente perigosa»

qualquer substância, com excepção da 
substância activa, com capacidade própria 
para causar um efeito prejudicial no 
homem, nos animais ou no ambiente e que 
esteja presente ou seja produzida num 
produto biocida em concentração suficiente 
para haver um risco de ocorrência desse 
efeito;

qualquer substância, com excepção da 
substância activa, com capacidade própria 
para causar de imediato ou a longo prazo 
um efeito prejudicial nos seres humanos e, 
em particular, nas crianças, nos animais 
ou no ambiente e que esteja presente ou 
seja produzida num produto biocida em 
concentração suficiente para haver um 
risco de ocorrência desse efeito;

Or.it

Justificação

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

Alteração 134
Tiziano Motti

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea g) 

Texto da Comissão Alteração

g) «Organismo prejudicial» g) «Organismo prejudicial»

um organismo, incluindo agentes 
patogénicos, cuja presença seja indesejável 
ou prejudicial para o homem, para as suas
actividades ou para os produtos que este 
utiliza ou produz, ou para os animais ou o 
ambiente;

um organismo, incluindo agentes 
patogénicos, cuja presença seja indesejável 
ou prejudicial, imediatamente ou a longo 
prazo, para os seres humanos e, em 
particular, as crianças, para as  
actividades humanas ou para os produtos 
que os seres humanos utilizam ou 
produzem, ou para os animais ou o 
ambiente;
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Or.it

Justificação

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

Alteração 135
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) «Resíduo» (h) "Resíduo"

substância presente no interior ou à 
superfície de vegetais ou produtos de 
origem vegetal, de produtos animais 
comestíveis, de água potável ou no 
ambiente e resultante da utilização de um 
produto biocida, incluindo os respectivos 
metabolitos e produtos resultantes da sua 
degradação ou reacção;

substância presente no interior ou à 
superfície de vegetais ou produtos de 
origem vegetal, de produtos animais 
comestíveis, de recursos hídricos, de água 
potável ou no ambiente e resultante da 
utilização de um produto biocida, incluindo 
os respectivos metabolitos e produtos 
resultantes da sua degradação ou reacção;

Or.en

Alteração 136
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) «Colocação no mercado» i) «Colocação no mercado»
a primeira entrega de um produto biocida 
para distribuição ou utilização no 
mercado comunitário no âmbito de uma 
actividade comercial, a título oneroso ou 

a entrega a terceiros de um produto 
biocida, a título oneroso ou gratuito, ou a 
colocação de um produto biocida à 
disposição de terceiros. A importação é 
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gratuito; equiparada a colocação no mercado. Não 
poderá ocorrer qualquer entrega a 
terceiros quando, por exemplo, materiais 
tratados ou produtos sejam 
manufacturados individualmente no 
âmbito de uma actividade comercial e, 
seguidamente, incorporados pelo 
fabricante.   

Or.de

Justificação

Não é só a "primeira entrega" que deverá ser equiparada a colocação no mercado, mas sim, 
como nos demais diplomas respeitantes a produtos químicos, "qualquer entrega" (cf. 
REACH). Só deveriam ser previstas excepções a este princípio quando, por exemplo, um 
artesão pinte a fachada de um cliente com um produto biocida autorizado. Impõe-se efectuar 
esta clarificação. 

Alteração 137
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea i) 

Texto da Comissão Alteração

(i) «Colocação no mercado» (i) «Colocação no mercado»

a primeira entrega de um produto biocida 
para distribuição ou utilização no 
mercado comunitário no âmbito de uma 
actividade comercial, a título oneroso ou 
gratuito;

o fornecimento ou a disponibilização de 
produtos biocidas a terceiros, a título 
oneroso ou gratuito; a importação é 
considerada uma colocação no mercado;

Or.en

Justificação

A definição de “colocação no mercado” proposta pela Comissão é muito mais estrita do que 
a constante da actual Directiva relativa aos produtos biocidas. A alteração proposta 
adaptaria o novo Regulamento relativo aos produtos biocidas ao Regulamento REACH, 
permitindo igualmente limitar as vendas a jusante. 
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Alteração 138
Esther De Lange

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) "Material ou artigo tratado" (k) "Material ou artigo tratado"

qualquer substância, mistura, material ou 
artigo tratado com, ou que incorpore, um 
ou mais produtos biocidas com a intenção 
de proteger a substância, mistura, material 
ou artigo da deterioração causada por 
organismos prejudiciais;

i) qualquer substância, mistura, material ou 
artigo tratado com, ou que incorpore, um 
ou mais produtos biocidas com a intenção 
de proteger a substância, mistura, material 
ou artigo da deterioração causada por 
organismos prejudiciais, ou
ii) qualquer substância, mistura, material 
ou artigo tratado com um ou mais 
produtos biocidas ou que incorpore um ou 
mais produtos biocidas com a intenção de 
destruir, travar o crescimento, tornar 
inócuo, impedir a acção ou exercer outro 
efeito de controlo de um organismo 
prejudicial desde que a substância, 
mistura, material ou artigo em causa 
tenha uma função própria;

Or.en

Alteração 139
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea k-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

k-A) «Acção biocida externa» 
os efeitos associados a aplicações que, em 
condições de utilização normais e 
razoavelmente previsíveis, implicam a 
disseminação do produto biocida contido;

Or.de
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Justificação

O conceito de "acção externa" não é definido no próprio Regulamento relativo aos produtos 
biocidas, mas tão-somente no "Manual of Decisions".  

Alteração 140
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea p) 

Texto da Comissão Alteração

(p) «Formulação-quadro» (p) «Formulação-quadro»

um grupo de produtos biocidas que têm 
utilizações similares e que apresentam 
variações limitadas na sua composição 
relativamente ao produto biocida de 
referência pertencente ao grupo que 
contém as mesmas substâncias activas com 
as mesmas especificações, quando essas 
variações permitidas não afectam 
adversamente o nível de risco nem a 
eficácia desses produtos;

um grupo de produtos biocidas de baixo 
risco que têm utilizações similares e que 
apresentam variações limitadas na sua 
composição relativamente ao produto 
biocida de referência pertencente ao grupo 
que contém as mesmas substâncias activas 
com as mesmas especificações, quando 
essas variações permitidas não afectam 
adversamente o nível de risco nem a 
eficácia desses produtos  e quando a 
variação corresponde a uma diminuição 
da percentagem da substância activa e/ou 
a uma alteração da composição 
percentual de uma ou mais substâncias 
não activas;

Or.en

Justificação

A presente alteração torna a formulação-quadro conforme á Directiva 98/8/CE. Salientar 
que as formulações-quadro apenas se aplicam aos produtos de baixo risco incentivará a 
inovação nos produtos sustentáveis e uma gestão de riscos apropriada. 

Alteração 141
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea s) 
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Texto da Comissão Alteração

s) «Material destinado a entrar em 
contacto com géneros alimentícios»

Suprimido

quaisquer materiais ou artigos destinados 
a entrar em contacto com os géneros 
alimentícios, abrangidos pelo 
Regulamento (CE) n.º 1935/20041;
_________________________________

1JO 338 de 13.11.2004, p. 4.

Or.fr

Justificação

Os materiais destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios estão já 
contemplados no Regulamento (CE) n.º 1935/2004. Talvez este Regulamento não abarque 
todas as vertentes da avaliação daqueles materiais e da respectiva utilização.  Contudo, 
deveriam ser estabelecidas novas restrições mediante uma revisão da legislação relativa aos 
materiais destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios e no quadro do 
Regulamento respeitante aos produtos biocidas, de modo a evitar uma duplicação da 
regulamentação e das avaliações.

Alteração 142
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea s) 

Texto da Comissão Alteração

s) «Material destinado a entrar em 
contacto com géneros alimentícios»

Suprimido

quaisquer materiais ou artigos destinados 
a entrar em contacto com os géneros 
alimentícios, abrangidos pelo 
Regulamento (CE) n.° 1935/20041;
________________________________

1 JO L 338, 13.11.2004, p. 4

Or.en
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Justificação

Os materiais destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios não devem constar 
da proposta, porquanto tal poderia conduzir a uma dupla regulamentação e avaliação. Os 
materiais destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios estão já contemplados 
no Regulamento (CE) n.º 1935/2004. Em caso de alteração das disposições que regem os 
materiais destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios, deveria a mesma 
processar-se através de uma revisão da legislação aplicável, e não mediante o alargamento 
do âmbito de aplicação do Regulamento relativo aos produtos biocidas.  

Alteração 143
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea u-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(u-A) “Grupos vulneráveis”

as pessoas que necessitam de especial 
atenção no contexto da avaliação dos 
efeitos agudos e crónicos dos produtos 
biocidas na saúde. Incluem-se neste 
grupo as mulheres grávidas e lactantes, os 
fetos, os lactentes e as crianças, os idosos 
e os trabalhadores e residentes sujeitos a 
elevada exposição aos pesticidas a longo 
prazo;

Or.en

Justificação

O Regulamento deveria incluir uma definição de grupos vulneráveis, em consonância com o 
Regulamento 1107/2009 e a legislação REACH. 

Alteração 144
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea u-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração

(u-A) “Grupos vulneráveis”
as pessoas que necessitam de especial 
atenção no contexto da avaliação dos 
efeitos agudos e crónicos dos produtos 
biocidas na saúde. Incluem-se neste 
grupo, inter alia, as mulheres grávidas e 
lactantes, os lactentes e as crianças, bem 
como os idosos; 

Or.en

Justificação

O presente Regulamento deveria incluir uma definição de grupos vulneráveis, em 
consonância com o Regulamento 1107/2009 relativo aos produtos fitofarmacêuticos e o 
Regulamento REACH (1907/2006). 

Alteração 145
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea u-A) – u-C) (novas) 

Texto da Comissão Alteração

(u-A) "Alteração administrativa"
uma alteração de natureza meramente 
administrativa de uma autorização 
existente, que não implica uma 
reavaliação do risco para a saúde pública 
e o ambiente, nem da eficácia do produto 
biocida;
(u-B) "Alteração menor"
uma alteração a uma autorização 
existente que não pode ser considerada 
uma alteração administrativa pelo facto 
de exigir uma reavaliação limitada do 
risco para a saúde pública ou para o 
ambiente e/ou da eficácia do produto. A 
alteração não deve agravar o nível de 
risco para a saúde pública ou para o 
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ambiente, nem a eficácia do produto.
(u-C) "Alteração maior"
uma alteração a uma autorização 
existente que não pode ser considerada 
uma alteração administrativa ou uma 
alteração menor e que exige uma 
reavaliação completa do risco para a 
saúde pública ou para o ambiente e/ou da 
eficácia do produto.

Or.en

Justificação

É necessário definir o tipo de alterações que podem ser efectuadas a um produto biocida já 
autorizado. 

Alteração 146
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea u-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(u-A) “Nanomateriais”, substâncias 
fabricadas intencionalmente, sólidas, 
partículas, sob a forma de pó ou como 
dispersões ou aerossóis, compostas por 
nano-objectos e seus agregados e 
aglomerados,
(i) cujo teor em nano-objectos, segundo 
métodos de medição normalizados e 
reconhecidos, representa, pelo menos, 
10% do respectivo peso,
ii) ou que apresentam, segundo métodos 
de medição apropriados, uma relação 
entre volume e área de superfície 
específica superior a 6 x 1/100 nm.
Os nano-objectos são partículas discretas 
com uma, duas ou três dimensões 
externas entre, aproximadamente, 1 nm e 
100 nm;
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Or.en

Justificação

A Comissão está actualmente a desenvolver uma nova definição transversal de nanomateriais 
com o apoio do Comité Científico dos Riscos para a Saúde Emergentes e Recentemente 
Identificados (SCENIHR). Este último propôs já, no quadro de um parecer emitido em 2009, 
alargar a actual definição, baseada na dimensão física, mercê do aditamento de um limite 
relativo à área de superfície específica. A proposta de nova definição dos nanomateriais 
deveria ter tal em conta. 

Alteração 147
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea u-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(u-A) "Alteração administrativa"
Uma alteração de natureza meramente 
administrativa a uma autorização 
existente, que não implica uma 
reavaliação do risco para a saúde pública 
e o ambiente, nem da eficácia do produto 
biocida;

Or.en

Justificação

É necessário definir o tipo de alterações que podem ser efectuadas a um produto biocida já 
autorizado. 

Alteração 148
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea u-B) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(u-B) "Alteração menor"
uma alteração a uma autorização 
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existente que não pode ser considerada 
uma alteração administrativa pelo facto 
de exigir uma reavaliação limitada do 
risco para a saúde pública ou o ambiente 
e/ou da eficácia do produto. A alteração 
não deve agravar o nível de risco para a 
saúde pública ou o ambiente, nem a 
eficácia do produto.

Or.en

Justificação

É necessário definir o tipo de alterações que podem ser efectuadas a um produto biocida já 
autorizado. 

Alteração 149
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea u-C) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(u-C) "Alteração maior"
uma alteração a uma autorização 
existente que não pode ser considerada 
uma alteração administrativa ou uma 
alteração menor.

Or.en

Justificação

É necessário definir o tipo de alterações que podem ser efectuadas a um produto biocida já 
autorizado. 

Alteração 150
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração

1. Uma substância activa deve ser incluída 
no anexo I durante um período inicial não 
superior a 10 anos se os produtos biocidas 
que contêm essa substância activa 
satisfizerem as condições estabelecidas no 
n.º 1, alínea b), do artigo 16.°.

1. Uma substância activa deve ser incluída 
no anexo I durante um período inicial não 
superior a 10 anos se os produtos biocidas 
que contêm essa substância activa 
satisfizerem as condições estabelecidas no 
n.º 1, alínea b), do artigo 16.°. Uma 
substância activa referida no artigo 5.º só 
pode ser incluída no anexo I por um 
período inicial de 5 anos.

Or.en

Justificação

As substâncias abrangidas pelos critérios de exclusão só deveriam ser incluídas no anexo I 
por um período máximo de 5 anos. Consonância com o articulado do Regulamento PFF. 

Alteração 151
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Uma substância activa deve ser incluída 
no anexo I durante um período inicial não 
superior a 10 anos se os produtos biocidas 
que contêm essa substância activa 
satisfizerem as condições estabelecidas no 
n.º 1, alínea b), do artigo 16.°.

1. Uma substância activa deve ser incluída 
no anexo I durante um período inicial não 
superior a 10 anos se, pelo menos, um
produto biocida que contenha essa 
substância activa satisfizer as condições 
estabelecidas no n.º 1, alínea b), do artigo 
16.°.

Or.it

Justificação

Basta que o princípio activo esteja presente num único produto biocida para ser incluído no 
Anexo I.  



PE439.902v02-00 36/76 AM\812192PT.doc

PT

Alteração 152
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. As substâncias activas, enquanto tal 
ou contidas em produtos biocidas, só 
poderão ser colocadas no mercado, para 
efeito de utilização em produtos biocidas, 
se forem incluídas no anexo I, em 
conformidade com o presente 
regulamento.  

Or.de

Alteração 153
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Excepto quando no presente 
regulamento se disponha em contrário, 
todos os fabricantes de uma substância 
activa apresentarão à Agência um pedido 
de inclusão no anexo I.   

Or. de

Alteração 154
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Quando adequado, devem ser 
estabelecidos limites máximos de resíduos 

4. Devem ser estabelecidos limites 
máximos de resíduos aplicáveis a 
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aplicáveis a substâncias activas incluídas 
no anexo I em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.° 396/2005 do 
Parlamento Europeu e do Conselho [e do
Regulamento (CEE) n.° 2377/90 do 
Conselho].

substâncias activas incluídas no anexo I em 
conformidade com o Regulamento (CE) n.° 
396/2005 do Parlamento Europeu e do 
Conselho [e o Regulamento (CEE) 
n.° 2377/90 do Conselho].

Or.fr

Justificação

Cumpre reforçar e clarificar as condições de inclusão no Anexo I.

Alteração 155
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1. As substâncias activas, enquanto tal ou 
contidas em produtos biocidas, só poderão 
ser colocadas no mercado, para efeito de 
utilização em produtos biocidas, se forem 
incluídas no anexo I, em conformidade 
com o presente regulamento.  
2. Excepto quando no presente 
regulamento se disponha em contrário, 
todos os fabricantes de uma substância 
activa, enquanto tal ou contida num 
produto biocida, apresentarão à Agência 
um pedido de inclusão no anexo I.   

Or.de

Justificação

Só poderá existir um tratamento equitativo dos fabricantes se todos ficarem obrigados à 
observância dos mesmos requisitos em matéria de dados que constam do anexo II.  
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Alteração 156
Dan Jørgensen, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do 
artigo 4.º, as substâncias activas referidas 
no n.º 2 só devem ser incluídas no anexo I 
se for cumprida, no mínimo, uma das 
seguintes condições:

Suprimido

a) A exposição do homem a essa 
substância activa num produto biocida, 
em condições de utilização normais, é 
negligenciável, em particular quando o 
produto é utilizado em sistemas fechados 
ou em condições rigorosamente 
controladas;
b) Quando se demonstra que a substância 
activa é necessária para controlar um 
perigo grave para a saúde pública;
c) Quando se demonstra que a não 
inclusão da substância activa no anexo I 
teria impactos negativos 
desproporcionados em comparação com o 
risco para a saúde humana ou o ambiente 
decorrente da utilização da substância e 
que não existem substâncias ou 
tecnologias alternativas adequadas.
A alínea c) não é aplicável a substâncias 
activas para produtos dos tipos 4 e 14 a 
19.

Or.en

Alteração 157
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1 – frase introdutória 
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Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do 
artigo 4.º, as substâncias activas referidas 
no n.º 2 só devem ser incluídas no anexo I 
se for cumprida, no mínimo, uma das
seguintes condições:

1. Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do 
artigo 4.º, as substâncias activas referidas 
no n.º 2 só devem ser incluídas no anexo I 
se forem cumpridas todas as seguintes 
condições:

Or.en

Justificação

É necessário prevenir a utilização das substâncias activas que apresentam os maiores riscos 
e efeitos adversos para a saúde e o ambiente, em particular para os grupos vulneráveis e a 
biodiversidade. A aplicação de isenções deveria ser claramente restringida a condições 
definidas. 

Alteração 158
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) A exposição do homem a essa 
substância activa num produto biocida, em 
condições de utilização normais, é 
negligenciável, em particular quando o 
produto é utilizado em sistemas fechados 
ou em condições rigorosamente 
controladas;

a) A exposição do homem a essa 
substância activa num produto biocida, em 
condições de utilização realistas e no caso 
do pior cenário, é negligenciável, em 
particular quando o produto é utilizado em 
sistemas fechados ou em condições 
rigorosamente controladas;

Or.en

Justificação

É necessário prevenir a utilização das substâncias activas que apresentam os maiores riscos 
e efeitos adversos para a saúde e o ambiente, em particular para os grupos vulneráveis e a 
biodiversidade.  A aplicação de isenções deveria ser claramente restringida a condições 
definidas. 
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Alteração 159
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) A exposição do homem a essa 
substância activa num produto biocida, em 
condições de utilização normais, é 
negligenciável, em particular quando o 
produto é utilizado em sistemas fechados 
ou em condições rigorosamente 
controladas;

a) A exposição do homem a essa 
substância activa num produto biocida, em 
condições de utilização normais, é 
negligenciável ou adequadamente 
controlada graças a medidas de utilização 
sustentáveis e tendo em conta as 
propriedades intrínsecas da substância 
activa, em particular quando o produto é 
utilizado em sistemas fechados ou em 
condições rigorosamente controladas;

Or.en

Justificação

Uma gestão séria dos riscos pode reduzir a exposição dos utilizadores, profissionais ou não, 
e permitir sobretudo proteger o ambiente e a saúde dos utilizadores. Uma quantidade mínima 
de uma substância activa, ainda que classificada como CMR1, não representaria qualquer 
risco para a saúde humana, em virtude de o produto ser adequadamente concebido para 
evitar qualquer abuso. Por conseguinte, é o produto e a sua utilização que determinam a 
existência de um risco, já que, neste caso, a substância activa se apresenta numa quantidade 
muito reduzida. 

Alteração 160
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) A exposição do homem a essa 
substância activa num produto biocida, em 
condições de utilização normais, é 
negligenciável, em particular quando o 
produto é utilizado em sistemas fechados 
ou em condições rigorosamente 
controladas;

a) A exposição do homem a essa 
substância activa num produto biocida, em 
condições de utilização normais, é 
negligenciável, ou seja, o produto é 
utilizado em sistemas fechados ou noutras
condições, excluindo o contacto com o 
homem, e os resíduos da substância activa 



AM\812192PT.doc 41/76 PE439.902v02-00

PT

não excedem o limite de detecção;

Or.en

Justificação

Redacção conforme ao Regulamento relativa aos produtos fitofarmacêuticos (Regulamento 
PFF). Há que definir claramente a noção de exposição negligenciável. Não é o caso da 
proposta da Comissão, que apenas dá um exemplo possível de exposição negligenciável. A 
exposição negligenciável deve ser definida como sendo unicamente a que exclui o contacto 
com o homem e que não comporta resíduos. 

Alteração 161
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Quando se demonstra que a substância 
activa é necessária para controlar um 
perigo grave para a saúde pública;

b) Quando se demonstra, com base em 
provas documentais incluídas no pedido 
de uma determinada substância activa, 
que a substância activa é necessária para 
controlar um perigo grave para a saúde 
pública que não pode ser combatido por 
outros meios disponíveis, incluindo 
métodos não químicos;

Or.en

Justificação

Consonância com o articulado do Regulamento PFF. Há que demonstrar que o perigo grave 
para a saúde pública não pode ser controlado por outros meios, incluindo métodos não 
químicos, e que se impõe adoptar medidas apropriadas de redução dos riscos. 

Alteração 162
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b) 
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Texto da Comissão Alteração

b) Quando se demonstra que a substância 
activa é necessária para controlar um 
perigo grave para a saúde pública;

b) Quando o requerente prova, com base 
em provas documentais, que determinada 
substância activa é necessária para 
controlar um perigo grave para a saúde 
pública que não pode ser combatido por 
outros meios disponíveis, nomeadamente 
não químicos, 

Or.en

Justificação

É necessário prevenir a utilização das substâncias activas que apresentam os maiores riscos 
e efeitos adversos para a saúde e o ambiente, em particular para os grupos vulneráveis e a 
biodiversidade.  A aplicação de isenções deveria ser claramente restringida a condições 
definidas. 

Alteração 163
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) Quando se demonstra que a não 
inclusão da substância activa no anexo I 
teria impactos negativos 
desproporcionados em comparação com o 
risco para a saúde humana ou o ambiente 
decorrente da utilização da substância e 
que não existem substâncias ou 
tecnologias alternativas adequadas.

Suprimido

Or.en

Justificação

As consequências negativas, que podem ser desproporcionadas, não são definidas, o que 
abre caminho a todos os tipos de derrogações, nomeadamente às motivadas por interesses 
económicos. Uma tal derrogação não existe no Regulamento análogo PFF. A cláusula da 
inexistência de alternativas ou tecnologias adequadas será mais adequadamente abordada no 



AM\812192PT.doc 43/76 PE439.902v02-00

PT

quadro da modificação do ponto precedente. 

Alteração 164
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) Quando se demonstra que a não 
inclusão da substância activa no anexo I 
teria impactos negativos 
desproporcionados em comparação com o
risco para a saúde humana ou o ambiente 
decorrente da utilização da substância e 
que não existem substâncias ou 
tecnologias alternativas adequadas.

c) Quando, com base numa avaliação 
comparativa, se demonstra que não 
existem substâncias alternativas químicas 
ou não químicas nem tecnologias  
alternativas para o fim visado que 
apresentem um risco e danos 
significativamente inferiores para a saúde 
humana ou animal, ou o ambiente;

Or.en

Justificação

É necessário prevenir a utilização das substâncias activas que apresentam os maiores riscos 
e efeitos adversos para a saúde e o ambiente, em particular para os grupos vulneráveis e a 
biodiversidade.  A aplicação de isenções deveria ser claramente restringida a condições 
definidas. 

Alteração 165
Esther De Lange

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c-A (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(c-A) A avaliação dos perigos intrínsecos, 
em condições de utilização prescritas, 
demonstra que os riscos são aceitáveis de 
acordo com os critérios previstos nos 
dossiês de avaliação dos produtos biocidas 
a que se refere o Anexo IV.

Or.en
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Justificação

Regulamentar os produtos biocidas apenas com base nas propriedades das suas substâncias 
activas, sem ter em conta as suas utilizações reais e as condições de exposição compromete o 
princípio de uma tomada de decisão fundamentada na ciência. 

Alteração 166
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c-A (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(c-A) A utilização da substância activa 
está sujeita a medidas de redução dos 
riscos, a fim de assegurar que a exposição 
do homem e do ambiente seja minimizada 
e regularmente controlada;

Or.en

Justificação

É necessário prevenir a utilização das substâncias activas que apresentam os maiores riscos 
e efeitos adversos para a saúde e o ambiente, em particular para os grupos vulneráveis e a 
biodiversidade.  A aplicação de isenções deveria ser claramente restringida a condições 
definidas. 

Alteração 167
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c-B) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

c-B) É apresentado pelo requerente um 
plano alternativo sobre as modalidades de 
controlo do perigo grave por outros meios, 
incluindo métodos não químicos.

Or.en
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Justificação

É necessário prevenir a utilização das substâncias activas que apresentam os maiores riscos 
e efeitos adversos para a saúde e o ambiente, em particular para os grupos vulneráveis e a 
biodiversidade.  A aplicação de isenções deveria ser claramente restringida a condições 
definidas. 

Alteração 168
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A alínea c) não é aplicável a substâncias 
activas para produtos dos tipos 4 e 14 a 
19.

Suprimido

Or.en

Justificação

Não há nenhuma razão científica, nem ecológica, nem sanitária para excluir da derrogação 
os tipos de produtos 4 e 14-19 . Com efeito, o risco para a saúde humana poderia ser 
altamente desproporcionado se certas substâncias activas não fossem incluídas apenas 
porque respeitam a determinados tipos de produtos. O Livro Branco da Comissão, de 2009,  
relativo à adaptação às alterações climáticas alertou para a propagação de novas doenças 
infecciosas graves transmitidas por vectores, nomeadamente a malária, decorrentes das 
alterações climáticas. Os insecticidas assumem extrema importância no combate a essas 
doenças. 

Alteração 169
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

A alínea c) não é aplicável a substâncias 
activas para produtos dos tipos 4 e 14 a 
19.

Suprimido

Or.it
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Justificação

Não há dados científicos que permitam discriminar os tipos de produto (por exemplo, PT4 e 
14-19). Estes produtos são rodenticidas, acaricidas, moluscicidas e desinfectantes, e 
destinam-se a operações de desinfestação de ratos e insectos. A exclusão dos produtos deve 
ser decidida com base numa análise de risco (combinação de perigosidade e de exposição). 
Se se provar cientificamente que os riscos estão bem controlados, as substâncias activas 
devem ser autorizadas.

Alteração 170
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

A alínea c) não é aplicável a substâncias 
activas para produtos dos tipos 4 e 14 a 
19.

Suprimido

Or.en

Justificação

Não há nenhuma razão científica para excluir os tipos de produtos 4 e 14-19 da derrogação 
prevista no nº 1, alínea c), do artigo 5.º. O resultado seria a retirada de produtos essenciais 
para a desinfecção de géneros alimentícios e de alimentos para animais, bem como para o 
controlo de pragas.  

Alteração 171
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A alínea c) não é aplicável a substâncias 
activas para produtos dos tipos 4 e 14 a 
19.

A utilização do produto biocida com a 
respectiva substância activa é reservada 
aos Estados-Membros em que se verifique 
a presença dos organismos nocivos em 
causa ou de perigos graves. A aplicação 
de tais produtos deve ser restringida a 
utilizadores profissionais.
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Or.en

Justificação

É necessário prevenir a utilização das substâncias activas que apresentam os maiores riscos 
e efeitos adversos para a saúde e o ambiente, em particular para os grupos vulneráveis e a 
biodiversidade.  A aplicação de isenções deveria ser claramente restringida a condições 
definidas. 

Alteração 172
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

A substância activa só pode ser incluída 
no anexo I uma vez, por um período não 
superior a cinco anos.

Or.en

Justificação

É necessário prevenir a utilização de substâncias activas que apresentam os maiores riscos e 
efeitos adversos para a saúde e o ambiente, em particular para os grupos vulneráveis e a 
biodiversidade.  A aplicação de isenções deveria ser claramente restringida a condições 
definidas. 

Alteração 173
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Estas derrogações não se aplicam às 
substâncias activas classificadas ou a 
classificar, nos termos do Regulamento 
(CE) n.º 1272/2008, como cancerígenas 
da categoria 1A, cancerígenas da 
categoria 1B sem limiar ou tóxicas para a 
reprodução da categoria 1A.
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Or.en

Justificação

Análoga às disposições do Regulamento PFF. Não deveria ser possível qualquer derrogação 
para substâncias cancerígenas conhecidas, nem para substâncias potencialmente 
cancerígenas sem limiar, nem para as substâncias conhecidas como tóxicas para a 
reprodução. 

Alteração 174
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

A utilização de qualquer produto biocida 
que contenha uma substância activa 
incluída no Anexo I, nos termos do 
presente número, é sujeita a medidas 
apropriadas de redução dos riscos, a fim 
de garantir que a exposição do homem e 
do ambiente seja minimizada. A aplicação 
de tais produtos deve, em todos os casos, 
ser restringida a utilizadores 
profissionais.
Um Estado-Membro que autorize um 
produto biocida que contenha uma 
substância activa incluída no Anexo I,, 
nos termos do presente número, elabora 
um plano de supressão progressiva 
relativo ao controlo do perigo grave por 
outros meios, incluindo métodos não 
químicos, e transmite-o sem demora à 
Comissão.

Or.en

Justificação

Disposições conformes às do Regulamento PFF, com a especificação adicional de que a 
utilização de produtos que contenham substâncias abrangidas pelos critérios de exclusão é 
reservada a utilizadores profissionais. 
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Alteração 175
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

d) Substâncias activas identificadas, nos 
termos da alínea f) do artigo 57.° do 
Regulamento (CE) n.° 1907/2006, como 
apresentando propriedades perturbadoras 
do sistema endócrino.

d) Substâncias activas que, em resultado 
da avaliação com base nas orientações 
para a realização de testes acordadas a 
nível comunitário ou internacional ou 
noutros dados e informações disponíveis, 
incluindo uma análise da literatura 
científica, revista pela Agência, foram 
consideradas como possuindo 
propriedades desreguladoras do sistema 
endócrino susceptíveis de causar efeitos 
prejudiciais ao homem, ou identificadas, 
nos termos da alínea f) do artigo 57.° do 
Regulamento (CE) n.° 1907/2006, como 
apresentando propriedades perturbadoras 
do sistema endócrino.

Até 13 de Dezembro de 2013, a Comissão 
deve adoptar, mediante actos delegados, 
em conformidade com o artigo 72.º, 
medidas relativas a critérios científicos 
específicos para a determinação das 
propriedades perturbadoras do sistema 
endócrino. Até à adopção desses critérios, 
as substâncias classificadas, ou a 
classificar, nos termos do Regulamento 
(CE) n.º 1272/2008, como cancerígenas 
(categoria 2) e tóxicas para a reprodução 
(categoria 2), são consideradas 
substâncias com propriedades 
perturbadoras do sistema endócrino. Além 
disso, as substâncias classificadas, ou a 
classificar, nos termos do Regulamento 
(CE) n.º 1272/2008, como tóxicas para a 
reprodução (categoria 2) e que revelem 
efeitos tóxicos sobre o sistema endócrino 
podem ser consideradas substâncias com 
propriedades perturbadoras do sistema 
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endócrino.

Or.en

Justificação

Não é suficiente remeter para o artigo 57(f) do Regulamento REACH para determinar as 
perturbações do sistema endócrino. A identificação de substâncias que suscitam grandes 
preocupações é muito lenta no âmbito do sistema REACH. Nem uma única substância foi, até 
à data, proposta para identificação com base no artigo 57.º, alínea f). E a barra é muito alta: 
Há que apresentar “provas científicas de que são susceptíveis [!]de provocar efeitos graves". 
Os desreguladores endócrinos deveriam também ser identificados com base em orientações 
adoptadas ou outras informações disponíveis (como no Regulamento PFF). Importa 
desenvolver critérios específicos aplicáveis às substâncias químicas desreguladoras do 
sistema endócrino ao mesmo tempo que no Regulamento PFF. 

Alteração 176
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

d) Substâncias activas identificadas, nos 
termos da alínea f) do artigo 57.° do 
Regulamento (CE) n.° 1907/2006, como 
apresentando propriedades perturbadoras 
do sistema endócrino.

d) Substâncias activas identificadas, nos 
termos da alínea f) do artigo 57.° do 
Regulamento (CE) n.° 1907/2006, como 
apresentando propriedades perturbadoras 
do sistema endócrino.

Face à actual incerteza científica quanto 
aos critérios necessários para determinar 
as propriedades perturbadoras do sistema 
endócrino, a Comissão Europeia deve 
apresentar, o mais tardar em 14 de 
Dezembro de 2013, uma proposta sobre 
esta última matéria.

Or.en

Justificação

Em Abril de 2011, será apresentado o relatório final de um consultor, para o efeito 
incumbido pela Comissão, sobre o modo de abordar os desreguladores do sistema endócrino. 
Seria prematuro extrair, desde já, conclusões sobre as substâncias activas que devem ser 
assimiladas a desreguladores do sistema endócrino. São muito poucas as substâncias activas 
avaliadas, sendo muito reduzido o número de novas substâncias activas em fase de 
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desenvolvimento; assimilar, por exemplo, as substâncias classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução da categoria 2 a desreguladores endócrinos teria 
efeitos dramáticos, impedindo as autoridades públicas de lutar eficazmente contra as 
ameaças para a saúde pública. 

Alteração 177
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

d) Substâncias activas identificadas, nos 
termos da alínea f) do artigo 57.° do 
Regulamento (CE) n.° 1907/2006, como 
apresentando propriedades perturbadoras 
do sistema endócrino.

d) Substâncias activas identificadas, nos 
termos da alínea f) do artigo 57.° do 
Regulamento (CE) n.° 1907/2006, como 
apresentando propriedades perturbadoras 
do sistema endócrino. Até 30 de Junho de 
2015, a Comissão deve adoptar, mediante 
actos delegados, nos termos dos artigos 
XY, medidas relativas a critérios 
científicos específicos para a 
determinação das propriedades 
perturbadoras do sistema endócrino.

Or.en

Justificação

Até à data, não foi elaborado nenhum critério para determinar os desreguladores endócrinos. 
A Comissão está actualmente a elaborar uma definição transversal, que se aplicará a vários 
textos legislativos da UE referentes à desregulação do sistema endócrino, nomeadamente, o 
Regulamento REACH e o Regulamento relativo aos produtos fitofarmacêuticos. A presente 
alteração visa adaptar a legislação sobre os produtos biocidas a este processo em curso. A 
abordagem da Comissão deve ser coerente com os desenvolvimentos internacionais, em 
particular no quadro da OCDE. 

Alteração 178
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea d-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração

(d-A) Substâncias constantes da lista de 
substâncias perigosas prioritárias para a 
política da água, que figuram em anexo à 
Directiva 2000/60/CE.

Or.en

Justificação

A bem da conformidade com a Directiva-Quadro “Água”, como salientado pela relatora do 
PE na sua alteração 11. 

Alteração 179
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea d-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Substâncias activas com efeitos 
neurotóxicos ou imunotóxicos no 
desenvolvimento.

Or.en

Justificação

Estudos científicos ilustraram os efeitos nocivos das substâncias neurotóxicas no 
desenvolvimento do sistema nervoso das crianças. De acordo com o princípio da precaução e 
no intuito de assegurar um elevado nível de protecção da saúde humana e do ambiente, as 
substâncias que têm efeitos neurotóxicos ou imunotóxicos no desenvolvimento não devem ser 
autorizadas. 

Alteração 180
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea d-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração

(d-A) Substâncias activas que contenham 
nanomateriais.

Or.en

Justificação

A fim de garantir um elevado nível de protecção da saúde e do ambiente, as substâncias 
activas que contenham nanomateriais não devem ser autorizadas. 

Alteração 181
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Um dossiê relativo à substância activa 
que cumpra os requisitos estabelecidos no 
anexo II;

a) Um dossiê relativo à substância activa e 
seus resíduos que cumpra os requisitos 
estabelecidos no anexo II;

Or.en

Justificação

Os resíduos das substâncias activas podem ser mais perniciosos do que a própria substância 
activa, pelo que devem ser explicitamente abordados no pedido. 

Alteração 182
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

b-A) Um dossiê para os cenários de 
emissão dos biocidas com base no Anexo 
II, 1 e no Anexo III, 1

Or.en
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Justificação

Os biocidas são amplamente utilizados nos materiais de construção. A fim de integrar os 
aspectos associados à saúde e ao ambiente, cumpre dispor de informações sobre a emissão 
de biocidas em determinadas circunstâncias, como sejam cenários realistas de emissão que 
descrevam as possibilidades de lixiviação dos biocidas. Tal torna-se particularmente 
relevante à luz da actual revisão da directiva relativa aos produtos de construção. 

Alteração 183
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) A informação não é necessária devido à
exposição associada às utilizações 
propostas;

a) A informação não é necessária uma vez 
que a exposição relevante pode ser 
excluída das utilizações propostas;

Or.en

Justificação

Só se deve poder renunciar a esta informação se a exposição não for relevante. 

Alteração 184
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Não é cientificamente necessário 
fornecer a informação;

Suprimido

Or.en

Justificação

Texto demasiado vago e uma lacuna potencial injustificada. 
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Alteração 185
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 6 – ponto 2 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) Não é tecnicamente possível fornecer a 
informação.

Suprimido

Or.en

Alteração 186
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – ponto 2 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) Não é tecnicamente possível fornecer a 
informação.

Suprimido

Or.en

Justificação

Texto demasiado vago e uma lacuna potencial injustificada. 

Alteração 187
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve adoptar as medidas 
destinadas a fixar os critérios que definem
o que constitui uma justificação adequada 
para a adaptação dos dados exigidos no n.º 
1 pelo motivo referido na alínea a) do n.º 2.

4. A fim de definir o que constitui uma 
justificação adequada para a adaptação dos 
dados exigidos no n.º 1 pelo motivo 
referido na alínea a) do n.º 2, a Comissão 
deve adaptar os critérios mediante actos 
delegados, em conformidade com o artigo 
71.º-A e nas condições previstas nos 
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artigos 71.º-B e 71.º-C.

Or.en

Justificação

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

Alteração 188
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve adoptar as medidas 
destinadas a fixar os critérios que definem 
o que constitui uma justificação adequada 
para a adaptação dos dados exigidos no n.º 
1 pelo motivo referido na alínea a) do n.º 2.

4. A Comissão deve adoptar e publicar
critérios transparentes e orientações que 
definam o que constitui uma justificação 
adequada para a adaptação dos dados 
exigidos no n.º 1 pelo motivo referido na 
alínea a) do n.º 2.), bem como em 
consonância com o objectivo segundo o 
qual a realização de ensaios em animais 
vertebrados, para efeitos do presente 
regulamento, apenas terá lugar como 
último recurso.

Or.en

Alteração 189
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or.en

Justificação

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

Alteração 190
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

4-A. O requerente deve aditar ao dossiê a 
bibliografia científica pública revista 
pelos pares sobre a substância activa e os 
seus metabolitos relevantes, relativa a 
efeitos secundários na saúde, no ambiente 
e nas espécies não visadas e publicada nos 
últimos 10 anos antes da data de 
apresentação do dossiê.

Or.en

Alteração 191
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

2. Se, quando da avaliação dos dossiês, se 
considerar serem necessárias informações 
adicionais para proceder à avaliação, a 
autoridade competente de avaliação deve 
solicitar ao requerente a apresentação 
dessas informações dentro de um prazo 
especificado e informar a Agência do facto.

2. Se, quando da avaliação dos dossiês, se 
considerar serem necessárias informações 
adicionais para proceder à avaliação, a 
autoridade competente de avaliação deve 
solicitar ao requerente a apresentação 
dessas informações dentro de um prazo 
especificado e informar a Agência do facto. 
Quando essas informações adicionais 
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incluam ensaios em animais, o requerente 
deve ser aconselhado por peritos da 
Agência ou pelas autoridades competentes 
acerca de métodos alternativos e 
estratégias de ensaios que visem 
substituir, reduzir ou aperfeiçoar a 
utilização de animais vertebrados.

Or.en

Alteração 192
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Se considerar que há motivos de 
preocupação no que se refere a efeitos 
cumulativos decorrentes da utilização de 
produtos biocidas que contêm a mesma 
substância activa, a autoridade competente 
de avaliação deve documentá-los em 
conformidade com os requisitos das partes 
relevantes da secção II.3 do anexo XV do 
Regulamento (CE) n.° 1907/2006 e incluir 
esses elementos nas suas conclusões.

3. Se considerar que há motivos de 
preocupação no que se refere a efeitos 
cumulativos decorrentes da utilização de 
produtos biocidas que contêm a mesma 
substância activa, ou substâncias 
diferentes com efeitos similares ou 
comuns nos mesmos parâmetros, quer 
pelo mesmo mecanismo, quer por 
mecanismos diferentes, a autoridade 
competente de avaliação deve documentá-
los em conformidade com os requisitos das 
partes relevantes da secção II.3 do anexo 
XV do Regulamento (CE) n.° 1907/2006 e 
incluir esses elementos nas suas 
conclusões.

Or.en

Alteração 193
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 
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Texto da Comissão Alteração

4. No prazo de nove meses após a recepção 
das conclusões da avaliação, a Agência 
deve preparar e apresentar à Comissão um 
parecer sobre a inclusão da substância 
activa no anexo I.

4. No prazo de nove meses a contar da 
recepção das conclusões da avaliação, a 
Agência elabora e apresenta à Comissão 
um parecer sobre a inclusão da substância 
activa no Anexo I, tendo em conta as 
conclusões da autoridade competente de 
avaliação.

Or.en

Justificação

Convém clarificar que o parecer da Agência é elaborado tendo em conta as conclusões da 
autoridade competente de avaliação. 

Alteração 194
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Após a recepção do parecer da Agência, 
a Comissão deve adoptar uma decisão 
relativa ao pedido de inclusão da 
substância activa no anexo I. Essa decisão, 
que tem por objecto alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
completando-o, deve ser adoptada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
n.º 4 do artigo 72.º.

5. A fim de manter actualizada a lista de 
substâncias activas autorizadas, após a 
recepção do parecer da Agência, a 
Comissão deve adoptar, mdiante actos 
delegados, em conformidade com o artigo 
71.º-A e nas condições previstas nos 
artigos 71.º-B e 71.º-C, uma decisão de 
inclusão da substância activa no anexo I. 
Se a Comissão decidir incluir a 
substância no anexo I, o nome dos 
requerentes deve ser enunciado.

Or.en

Justificação

A presente alteração é apresentada no intuito de harmonizar o regime de comitologia com o 
novo sistema de actos delegados, em conformidade com o preceituado no artigo 290.º do 
TFUE.  
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Alteração 195
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) A sua dose diária admissível, dose 
aguda de referência ou nível aceitável de 
exposição do operador é 
significativamente inferior ao da maioria 
das substâncias activas incluídas no 
anexo I para o mesmo tipo de produto;

Suprimido

Or.fr

Alteração 196
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) A sua dose diária admissível, dose 
aguda de referência ou nível aceitável de 
exposição do operador é 
significativamente inferior ao da maioria 
das substâncias activas incluídas no 
anexo I para o mesmo tipo de produto;

Suprimido

Or.en

Justificação

Tal pode ser atenuado por modificações na utilização do produto ou pelo recurso a 
equipamentos de protecção individual e controlos técnicos. 

Alteração 197
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b) 
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Texto da Comissão Alteração

b) Satisfaz dois dos critérios aplicáveis 
para ser considerada uma substância 
persistente, bioacumulável e tóxica 
conforme estabelecido no anexo XIII do 
Regulamento (CE) N.° 1907/2006;

b) É considerada uma substância 
persistente, bioacumulável e tóxica, 
segundo os critérios estabelecidos no 
anexo XIII do Regulamento (CE) n.° 
1907/2006;
(A justificação que se segue aplica-se 
igualmente às alterações respeitantes ao 
n.º 1, alíneas c), d) e f), e ao n.º 2 do artigo 
9.º). 

Or.fr

Justificação

Os critérios para identificar uma substância activa candidata a substituição devem ser 
uniformizados pelos critérios em matéria de autorização que constam do Regulamento 
REACH. Uma vez que a Agência (ECHA) deverá examinar se uma substância activa satisfaz 
todos os critérios, é aconselhável que se observe a coerência entre os dois regulamentos. As 
substâncias que não suscitam preocupação em matéria de saúde humana ou de ambiente, no 
que se prende com as utilizações previstas, não deverão ser consideradas candidatas a 
substituição.

Alteração 198
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Satisfaz dois dos critérios aplicáveis 
para ser considerada uma substância
persistente, bioacumulável e tóxica
conforme estabelecido no anexo XIII do 
Regulamento (CE) N.° 1907/2006;

b) Substâncias que são persistentes, 
bioacumuláveis e tóxicas de acordo com 
os critérios definidos no anexo XIII do 
Regulamento (CE) N.° 1907/2006;

Or.en

Justificação

Importa, por razões de coerência entre os dois regulamentos, alinhar os critérios de 
identificação das substâncias que podem ser candidatas a substituição pelos critérios 
aplicáveis às substâncias a autorizar ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 
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(REACH) (Artigo 57.º). Como a Agência (ECHA) terá a tarefa de examinar se uma 
substância activa satisfaz os critérios em questão, é aconselhável proceder à harmonização 
entre os dois regulamentos. 

Alteração 199
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Satisfaz dois dos critérios aplicáveis 
para ser considerada uma substância 
persistente, bioacumulável e tóxica 
conforme estabelecido no anexo XIII do 
Regulamento (CE) N.° 1907/2006;

b) Satisfaz um dos critérios aplicáveis para 
ser considerada uma substância persistente, 
bioacumulável e tóxica conforme 
estabelecido no anexo XIII do 
Regulamento (CE) n.° 1907/2006;

Or.en

Alteração 200
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

(c) Existem motivos de preocupação 
associados à natureza dos efeitos críticos, 
em particular dos efeitos neurotóxicos 
para o desenvolvimento ou dos efeitos 
imunotóxicos, que, em combinação com 
os padrões de utilização, conduzem a 
situações de utilização que ainda podem 
causar preocupação, mesmo com medidas 
muitos rigorosas de gestão dos riscos;

(c) É considerada uma substância muito 
persistente e muito bioacumulável, 
segundo os critérios estabelecidos no 
anexo XIII do Regulamento (CE) n.° 
1907/2006;

Or.fr
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Alteração 201
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 9 – ponto 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) Existem motivos de preocupação 
associados à natureza dos efeitos críticos, 
em particular dos efeitos neurotóxicos 
para o desenvolvimento ou dos efeitos 
imunotóxicos, que, em combinação com 
os padrões de utilização, conduzem a 
situações de utilização que ainda podem 
causar preocupação, mesmo com medidas 
muitos rigorosas de gestão dos riscos;

c) Substâncias que são muito persistentes 
e muito bioacumuláveis, de acordo com os 
critérios definidos no anexo XIII do 
Regulamento (CE) n.° 1907/2006;

Or.en

Justificação

Importa, por razões de coerência entre os dois regulamentos, alinhar os critérios de 
identificação das substâncias que podem ser alvo de substituição pelos critérios aplicáveis às 
substâncias a autorizar ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) (Artigo 
57.º).  Como a Agência (ECHA) terá a tarefa de examinar se uma substância activa satisfaz 
os critérios em questão, é aconselhável proceder à harmonização entre os dois regulamentos. 

Alteração 202
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 9 – ponto 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) Existem motivos de preocupação 
associados à natureza dos efeitos críticos, 
em particular dos efeitos neurotóxicos para 
o desenvolvimento ou dos efeitos 
imunotóxicos, que, em combinação com os 
padrões de utilização, conduzem a 
situações de utilização que ainda podem 
causar preocupação, mesmo com medidas 
muitos rigorosas de gestão dos riscos;

c) Existem motivos de preocupação 
associados à natureza dos efeitos críticos, 
em particular dos efeitos neurotóxicos para 
o desenvolvimento ou dos efeitos 
imunotóxicos, que, em combinação com os 
padrões de utilização, conduzem a 
situações de utilização que ainda podem 
causar preocupação, por exemplo, um 
elevado potencial de risco para as águas 
subterrâneas, mesmo com medidas muitos 
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rigorosas de gestão dos riscos;

Or.en

Justificação

A presente alteração visa a protecção dos recursos hídricos, por analogia com o 
Regulamento (CE) n.º 1107/2009 relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no 
mercado, anexo II, ponto 4, terceiro travessão. 

Alteração 203
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

d) Contém uma proporção significativa de 
isómeros não activos;

Suprimido

Or.it

Justificação

Os isómeros não activos são substâncias isentas de perigosidade para a saúde e o ambiente. 
Sendo assim, não é necessário incluí-las nas substâncias candidatas a substituição. 

Alteração 204
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

d) Contém uma proporção significativa de 
isómeros não activos;

Suprimido

Or.en

Justificação

Importa, por razões de coerência entre os dois regulamentos, alinhar os critérios de 
identificação das substâncias que podem ser alvo de substituição pelos critérios aplicáveis às 
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substâncias a autorizar ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) (Artigo 
57.º).  Como a Agência (ECHA) terá a tarefa de examinar se uma substância activa satisfaz 
os critérios, é aconselhável proceder à harmonização entre os dois regulamentos. 

Alteração 205
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

d) Contém uma proporção significativa de 
isómeros não activos;

Suprimido

Or.fr

Alteração 206
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea e) 

Texto da Comissão Alteração

e) Está classificada ou satisfaz os critérios 
para classificação, em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.° 1272/2008, como 
cancerígena da categoria 1A ou 1B, 
mutagénica da categoria 1A ou 1B ou 
tóxica para reprodução da categoria 1A ou 
1B;

e) Está classificada ou satisfaz os critérios 
para classificação, em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.° 1272/2008, como 
alergéneo respiratório, cancerígena da 
categoria 1A ou 1B, mutagénica da 
categoria 1A ou 1B ou tóxica para 
reprodução da categoria 1A ou 1B;

Or.en

Alteração 207
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 9 - n.º 1 - alínea f) 
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Texto da Comissão Alteração

f) Considera-se que apresenta
propriedades perturbadoras do sistema 
endócrino que podem causar efeitos 
adversos no homem, com base na 
avaliação da Comunidade, em orientações 
relativas a ensaios acordadas 
internacionalmente ou noutros dados 
disponíveis.

f) Substâncias - como as que apresentam 
propriedades perturbadoras do sistema 
endócrino ou que têm propriedades 
persistentes, bioacumuláveis e tóxicas ou 
propriedades muito persistentes e muito 
bioacumuláveis, que não preenchem os 
critérios das alíneas b) ou c) - em relação 
às quais existem provas científicas de que 
são susceptíveis de provocar efeitos graves 
na saúde humana ou no ambiente que 
originam um nível de preocupação 
equivalente ao das outras substâncias 
mencionadas nas alíneas b), c) ou e), 
identificadas caso a caso, nos termos do 
artigo 59.º do Regulamento (CE) n.º 
1907/2006; 

Or.en

Justificação

Importa, por razões de coerência entre os dois regulamentos, alinhar os critérios de 
identificação das substâncias que podem ser alvo de substituição pelos critérios aplicáveis às 
substâncias a autorizar ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) (Artigo 
57.º).  Como a Agência (ECHA) terá a tarefa de examinar se uma substância activa satisfaz 
os critérios em questão, é aconselhável proceder à harmonização entre os dois regulamentos. 

Alteração 208
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea f) 

Texto da Comissão Alteração

f) Considera-se que apresenta
propriedades perturbadoras do sistema 
endócrino que podem causar efeitos 
adversos no homem, com base na 
avaliação da Comunidade, em orientações 
relativas a ensaios acordadas 
internacionalmente ou noutros dados 
disponíveis.

f) Está provado cientificamente que a 
substância – como as que possuem
propriedades perturbadoras do sistema 
endócrino ou propriedades persistentes, 
bioacumuláveis e tóxicas ou propriedades 
muito persistentes e muito 
bioacumuláveis, que não cumprem os 
critérios referidos nas alíneas b) e c) – é 
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passível de causar efeitos graves na saúde 
humana ou no ambiente que dão origem a 
um nível de preocupação equivalente ao 
das substâncias mencionadas nas alíneas 
b) e c).

Or.fr

Alteração 209
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 9 - n.º 1 - alínea f) 

Texto da Comissão Alteração

f) Considera-se que apresenta propriedades 
perturbadoras do sistema endócrino que 
podem causar efeitos adversos no homem, 
com base na avaliação da Comunidade, em 
orientações relativas a ensaios acordadas 
internacionalmente ou noutros dados 
disponíveis.

f) Considera-se que apresenta propriedades 
perturbadoras do sistema endócrino que 
podem causar efeitos adversos no homem 
ou no ambiente, com base na avaliação da 
Comunidade, em orientações relativas a 
ensaios acordadas internacionalmente ou 
noutros dados disponíveis.

Or.en

Alteração 210
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea f-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Para as utilizações especificadas no 
dossiê da substância activa, existe já um  
produto biocida alternativo autorizado ou 
um método não químico de prevenção ou 
de controlo que apresenta um risco 
significativamente inferior para a saúde 
humana ou animal, ou para o ambiente;

Or.en
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Justificação

Em consonância com o princípio da substituição, há que aditar uma nova alínea ao n.º 1 do 
artigo 9.º, assegurando também, deste modo, a igualdade de tratamento entre os produtos 
biocidas já autorizados e novas substâncias activas. 

Alteração 211
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Ao preparar o parecer sobre a inclusão 
ou a renovação da inclusão de uma 
substância activa no anexo I, a Agência 
deve examinar se a substância activa 
satisfaz algum dos critérios constantes do 
n.º 1 e contemplar esta questão no seu 
parecer.

2. 2. Ao preparar o parecer sobre a inclusão 
ou a renovação da inclusão de uma 
substância activa no anexo I, a Agência 
deve examinar se a substância activa 
satisfaz algum dos critérios constantes do 
n.º 1 e se a exposição está 
insuficientemente controlada, tendo em 
conta os perigos intrínsecos da 
substância, e contemplar esta questão no 
seu parecer.

Or.fr

Alteração 212
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação ao disposto no n.° 3 do 
artigo 10.°, a inclusão no anexo I de uma 
substância activa que seja considerada 
candidata a substituição deve ser renovada 
por um período não superior a dez anos.

4. Em derrogação ao disposto no n.° 3 do 
artigo 10.°, a inclusão no anexo I de uma 
substância activa que seja considerada 
candidata a substituição deve ser renovada 
por um período não superior a cinco anos.

Os Estados-Membros devem estabelecer e 
implementar um plano de substituição, no 
intuito de assegurar que a aplicação da 
substância activa em causa seja 
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progressivamente suprimida durante o 
período de autorização e que a substância 
activa possa ser substituída por produtos 
alternativos químicos ou não químicos 
inócuos.

Or.en

Justificação

Convém levar a efeito planos de substituição a fim de incentivar uma produção e 
comercialização dos produtos sustentáveis, em cujo contexto as substâncias objecto de 
preocupação sejam substituídas por substâncias menos perigosas. Além disso, a elaboração 
de planos de substituição promove a inovação de produtos. 

Alteração 213
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação ao disposto no n.° 3 do 
artigo 10.°, a inclusão no anexo I de uma 
substância activa que seja considerada 
candidata a substituição deve ser renovada 
por um período não superior a dez anos.

4. Em derrogação ao disposto no n.° 3 do 
artigo 10.°, a inclusão no anexo I de uma 
substância activa que seja considerada 
candidata a substituição deve ser renovada 
por um período não superior a cinco anos.

Or.fr

Justificação

A inclusão no anexo I das substâncias activas que sejam consideradas candidatas a 
substituição não deverá manter-se por período superior a cinco anos.  

Alteração 214
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação ao disposto no n.° 3 do 4. Em derrogação ao disposto no n.° 3 do 
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artigo 10.°, a inclusão no anexo I de uma 
substância activa que seja considerada 
candidata a substituição deve ser renovada 
por um período não superior a dez anos.

artigo 10.°, a inclusão no anexo I de uma 
substância activa que seja considerada 
candidata a substituição deve ser 
concedida ou renovada por um período 
não superior a sete anos.

Or.en

Justificação

O período de inclusão de substâncias consideradas candidatas a substituição deve ser o 
mesmo que o previsto no Regulamento relativo aos produtos fitofarmacêuticos.  

Alteração 215
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação ao disposto no n.° 3 do 
artigo 10.°, a inclusão no anexo I de uma 
substância activa que seja considerada 
candidata a substituição deve ser renovada 
por um período não superior a dez anos.

4. Em derrogação ao disposto no n.° 3 do 
artigo 10.°, a inclusão no anexo I de uma 
substância activa que seja considerada 
candidata a substituição deve ser renovada 
por períodos não superiores a dez anos.

Or.en

Justificação

Enquanto existirem produtos biocidas essenciais e viáveis baseados em substâncias activas 
que sejam candidatas a substituição, a renovação da sua inclusão no anexo I deve ser 
autorizada, e não se limitar a um período de renovação máximo de dez anos. 

Alteração 216
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve renovar a inclusão de 
uma substância activa no anexo I se essa 

1. A Comissão renova a inclusão de uma 
substância activa no Anexo I se essa 
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substância activa ainda cumprir os 
requisitos referidos no artigo 4.°.

substância activa continuar a cumprir os 
requisitos referidos no artigo 4.° e no 
artigo 5.º.

Or.en

Alteração 217
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Salvo indicação em contrário na decisão 
de renovação da inclusão da substância 
activa no anexo I, a renovação deve ser 
feita por um período de tempo ilimitado.

3. Salvo indicação em contrário na decisão 
de renovação da inclusão da substância 
activa no anexo I, a renovação deve ser 
feita por um período não superior a 15 
anos. No caso das substâncias abrangidas 
pelo artigo 5.º, a renovação da aprovação 
é válida por um período não superior a 
cinco anos.

Or.en

Justificação

A renovação não deve ser válida por um período ilimitado. Disposições análogas às 
constantes do Regulamento PFF. 

Alteração 218
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Salvo indicação em contrário na decisão 
de renovação da inclusão da substância 
activa no anexo I, a renovação deve ser
feita por um período de tempo ilimitado.

3. Salvo indicação mais rigorosa na 
decisão de renovação da inclusão da 
substância activa no anexo I, a renovação 
pode ser renovada por um período não 
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superior a 10 anos.

Or.en

Justificação

Autorizações indefinidas de novas substâncias activas limitariam o incentivo à prossecução 
da investigação e ao aumento dos conhecimentos científicos. É necessário, de acordo com a 
actual directiva relativa aos biocidas, bem como com a legislação em matéria de 
pesticidas/fitofarmacêuticos, reexaminar periodicamente as substâncias activas. 

Alteração 219
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Salvo indicação em contrário na decisão 
de renovação da inclusão da substância 
activa no anexo I, a renovação deve ser 
feita por um período de tempo ilimitado.

3. Salvo indicação mais rigorosa na 
decisão de renovação da inclusão da 
substância activa no Anexo I, a renovação 
é feita por um período máximo não 
superior a 5 anos.

Or.en

Justificação

A fim de assegurar uma protecção adequada dos consumidores e do ambiente, a aprovação 
de uma substância activa deve ser regularmente reexaminada. Disposições a favor de uma 
autorização por um período ilimitado conduzem a um enfraquecimento das normas em vigor 
na Comunidade para a autorização de substâncias activas e são contrárias à abordagem 
adoptada por outras legislações em sede de produtos químicos, como seja o Regulamento 
relativo aos produtos fitofarmacêuticos. 

Alteração 220
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. No termo do período referido no n.º 3 ou 5. A fim de manter actualizada a lista de 



AM\812192PT.doc 73/76 PE439.902v02-00

PT

após a recepção do parecer da Agência, a 
Comissão deve adoptar uma decisão 
referente à renovação da inclusão da 
substância activa no anexo I. Essa decisão, 
que tem por objecto alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
completando-o, deve ser adoptada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
n.º 4 do artigo 72.º.

substâncias activas autorizadas, após a 
recepção do parecer da Agência, a 
Comissão deve adoptar, mediante actos 
delegados, em conformidade com o artigo 
71.º-A e nas condições previstas nos 
artigos 71.º-B e 71.º-C, uma decisão de 
inclusão da substância activa no anexo I. 
Se a Comissão decidir renovar a inclusão 
de uma substância activa no Anexo I, o 
nome dos requerentes deve ser enunciado. 

Or.en

Justificação

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

Alteração 221
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode proceder à revisão da 
inclusão de uma substância activa no anexo 
I em qualquer momento sempre que haja 
indícios sérios de que os requisitos 
referidos no artigo 4.° já não são 
cumpridos. Se esses indícios forem 
confirmados, a Comissão deve adoptar 
uma decisão que altere a inclusão da 
substância activa no anexo I ou a suprima 
desse anexo.

1. A fim de manter actualizada a lista de 
substâncias activas autorizadas, a 
Comissão pode proceder à revisão da 
inclusão de uma substância activa no anexo 
I em qualquer momento sempre que haja 
indícios sérios de que os requisitos 
referidos no artigo 4.° já não são 
cumpridos. Se esses indícios forem 
confirmados, a Comissão deve adoptar, 
mediante actos delegados, em 
conformidade com o artigo 71.º-A e nas 
condições previstas nos artigos 71.º-B e 
71.º-C. uma decisão que altere a inclusão 
da substância activa no anexo I ou a 
suprima desse anexo.

Or.en
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Justificação

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

Alteração 222
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode proceder à revisão da 
inclusão de uma substância activa no anexo 
I em qualquer momento sempre que haja 
indícios sérios de que os requisitos 
referidos no artigo 4.° já não são 
cumpridos. Se esses indícios forem 
confirmados, a Comissão deve adoptar 
uma decisão que altere a inclusão da 
substância activa no anexo I ou a suprima 
desse anexo.

1. A Comissão pode proceder à revisão da 
inclusão de uma substância activa no 
Anexo I em qualquer momento em que 
haja indícios de que qualquer dos
requisitos constantes do artigo 4.° e do
artigo 5.º deixaram de ser cumpridos. Se 
esses indícios forem confirmados, a 
Comissão deve adoptar uma decisão que 
altere a inclusão da substância activa no 
anexo I ou a suprima desse anexo.

Or.en

Alteração 223
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

A referida decisão, que tem por objecto 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, deve ser adoptada 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
n.º 4 do artigo 72.º. Por imperativos de 
urgência, a Comissão pode recorrer ao 
procedimento de urgência referido no n.º 
5 do artigo 72.º.

Suprimido
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Or.en

Justificação

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

Alteração 224
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 14 – título 

Texto da Comissão Alteração

Medidas de execução Procedimentos detalhados de renovação e  
de revisão

Or.en

Justificação

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

Alteração 225
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode adoptar medidas 
pormenorizadas para a aplicação dos 
artigos 10.° a 13.° do presente 
regulamento que especifiquem os 
procedimentos relacionados com a 
renovação e a revisão da inclusão de uma 
substância activa no anexo I.

A fim de assegurar o bom funcionamento 
dos procedimentos de renovação e de 
revisão, a Comissão pode adoptar novas 
medidas pormenorizadas mediante actos 
delegados, em conformidade com o artigo 
71.º-A e nas condições previstas nos 
artigos 71.º-B e 71.º-C.

Or.en
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Justificação

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

Alteração 226
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or.en

Justificação

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


