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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão.)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

Sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 
colocação no mercado e à utilização de produtos biocidas
(COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho
(COM(2009)0267),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o artigo 95.º do Tratado CE, nos termos dos quais 
a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C7-0036/2009),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho –
Consequências da entrada em vigor do Tratado de Lisboa sobre os processos decisórios 
interinstitucionais em curso (COM(2009)0665),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º, e o artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia,

– Tendo em conta o parecer da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão da Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores, bem como da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
(A7-0000/2010),

1. Aprova em primeira leitura a posição a seguir indicada;  

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Dado que o regime de avaliação de 
pesticidas da Organização Mundial de 
Saúde (WHO Pesticide Evaluation 
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Scheme, WHOPES) assegura uma análise 
e avaliação eficazes dos efeitos dos 
insecticidas na saúde pública, a 
conformidade com a recomendação final
reconhecida no âmbito de um regime 
desse tipo deve ser considerada 
equivalente a uma autorização de 
produtos ao abrigo do presente 
regulamento.

Or. de

Justificação
Visa-se evitar uma desnecessária duplicação de trabalho.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A fim de tomar em consideração a 
natureza específica de alguns produtos 
biocidas e o baixo nível de risco associado 
à sua utilização proposta, e de incentivar 
o desenvolvimento de produtos biocidas 
que contenham novas substâncias activas, 
é oportuno prever uma autorização 
comunitária desses produtos.

Suprimido

Or. de

Justificação

Por razões de coerência com a alteração do artigo 33.º. 

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A fim de facilitar o acesso ao mercado 
interno e de evitar o tempo e os custos 
adicionais decorrentes da obtenção de 

(24) A fim de facilitar o acesso ao mercado 
interno e de evitar o tempo e os custos 
adicionais decorrentes da obtenção de 
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autorizações nacionais distintas em 
diferentes Estados-Membros, a Comissão, 
tomando em consideração a experiência 
adquirida com as disposições relativas a 
autorizações comunitárias, pode decidir 
alargar o âmbito do procedimento de 
autorização comunitária a outros produtos
biocidas.

autorizações nacionais distintas em 
diferentes Estados-Membros, a Comissão 
decidiu introduzir um procedimento de 
autorização comunitária para todos os
produtos biocidas.

Or. de

Justificação

Por razões de coerência com a alteração do artigo 33.º. 

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) Os requerentes que tenham investido 
na fundamentação da inclusão de uma 
substância activa no anexo I ou na 
autorização de um produto biocida em 
conformidade com as disposições do 
presente regulamento devem poder 
recuperar parte do seu investimento sob a 
forma de uma compensação equitativa 
sempre que as informações protegidas por 
estes apresentadas para fundamentação 
dessas inclusões ou autorizações sejam 
utilizadas em benefício de requerentes 
ulteriores.

(48) Os requerentes que tenham investido 
na fundamentação da inclusão de uma 
substância activa no anexo I ou na 
autorização de um produto biocida em 
conformidade com as disposições do 
presente regulamento e/ou da Directiva 
98/8/CE devem poder recuperar parte do 
seu investimento sob a forma de uma 
compensação equitativa sempre que as 
informações protegidas por estes 
apresentadas para fundamentação dessas 
inclusões ou autorizações sejam utilizadas 
em benefício de requerentes ulteriores.

Or. de

Justificação

Considera-se necessário evitar a exclusão dos requerentes que tenham efectuado 
investimentos ao abrigo do sistema anterior.



PE438.377v01-00 8/70 PR\803015PT.doc

PT

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) Com vista a garantir que todas as 
informações protegidas apresentadas para 
fundamentar a inclusão de uma substância 
activa ou a autorização de um produto 
biocida estejam protegidas desde o 
momento da sua apresentação e a fim de 
impedir situações em que as informações 
não beneficiem de protecção, a disposição 
sobre os períodos de protecção de 
informações deve ser igualmente aplicável 
a informações apresentadas para efeitos da 
Directiva 98/8/CE.

(49) Com vista a garantir que todas as 
informações protegidas apresentadas para 
fundamentar a inclusão de uma substância 
activa no anexo I ou a autorização de um 
produto biocida estejam protegidas desde o 
momento da sua apresentação e a fim de 
impedir situações em que as informações 
não beneficiem de protecção, a disposição 
sobre os períodos de protecção de 
informações deve ser igualmente aplicável 
a informações apresentadas para efeitos da 
Directiva 98/8/CE.

Or. de

Justificação

Clarificação.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) É essencial reduzir ao mínimo o 
número de ensaios em animais e garantir 
que esses ensaios sejam condicionados à 
finalidade e utilização de um produto. Os 
requerentes devem partilhar, e não 
duplicar, estudos em animais vertebrados 
em troca de compensação equitativa. Na 
ausência de acordo sobre a partilha de 
estudos em animais vertebrados entre o 
proprietário dos dados e o potencial 
requerente, a Agência deve permitir a 
utilização dos estudos pelo potencial 
requerente sem prejuízo da decisão relativa 
à compensação a pronunciar por tribunais 

(51) É essencial reduzir ao mínimo o 
número de ensaios em animais e garantir 
que esses ensaios respeitantes a produtos 
biocidas e/ou a substâncias activas 
contidas em produtos biocidas sejam 
condicionados à finalidade e utilização de 
um produto. Os requerentes devem 
partilhar, e não duplicar, estudos em 
animais vertebrados em troca de 
compensação equitativa. Na ausência de 
acordo sobre a partilha de estudos em 
animais vertebrados entre o proprietário 
dos dados e o potencial requerente, a 
Agência deve permitir a utilização dos 



PR\803015PT.doc 9/70 PE438.377v01-00

PT

nacionais. Deve ser criado um registo 
comunitário que contenha os dados de 
contacto dos proprietários desses estudos, o 
qual deve ser posto à disposição de todas 
as autoridades a fim de informar os 
potenciais requerentes.

estudos pelo potencial requerente sem 
prejuízo da decisão relativa à compensação 
a pronunciar por tribunais nacionais. Deve 
ser criado um registo comunitário que 
contenha os dados de contacto dos 
proprietários desses estudos, o qual deve 
ser posto à disposição de todas as 
autoridades a fim de informar os potenciais 
requerentes.

Or. de

Justificação

Para clarificar que a partilha de dados é aplicável aos dados dos produtos e também aos 
dados das substâncias activas.

Alteração 7

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 

(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; 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 



PE438.377v01-00 10/70 PR\803015PT.doc

PT

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 Decisão 1999/468/CE.

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 Decisão 1999/468/CE.

Or. de

Justificação

Por razões de coerência com a alteração ao artigo 33.º. 

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 61-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(61-A) A utilização de nanomateriais em 
produtos biocidas poderá aumentar com o 
desenvolvimento tecnológico. Para ser 
possível garantir um elevado nível de 
protecção dos consumidores, a livre 
circulação de bens e a segurança jurídica 
para os produtores, é necessário criar 
uma definição uniforme de nanomateriais 
a nível internacional. A União deve 
envidar todos os esforços para alcançar 
um acordo relativo a essa definição nos 
correspondentes fóruns internacionais. 
Caso seja alcançado um acordo, a 
definição de nanomateriais constante do 
presente regulamento deve ser objecto das 
correspondentes adaptações. A 
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informação actualmente existente sobre 
os riscos associados à utilização de 
nanomateriais é manifestamente 
insuficiente. A fim de permitir uma 
melhor avaliação da sua segurança, o 
Comité Científico da Segurança dos 
Consumidores (CCSC) deverá, em 
colaboração com as entidades respectivas, 
emitir orientações sobre os métodos de 
ensaio que tenham em conta as 
características específicas dos 
nanomateriais. A Comissão deverá
proceder regularmente à revisão das 
disposições relativas aos nanomateriais 
tendo em conta os progressos científicos.

Or. de

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 61-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(61-B) Tendo em conta os impactos 
ambientais que pode causar a presença de 
produtos anti-incrustantes na água, a 
Comissão deve promover esforços a nível 
internacional tendentes à ratificação da 
convenção ASF (International 
Convention on the Control of Harmful 
Anti-Fouling Systems on Ships) em todo o 
mundo e à sua adaptação ao presente 
regulamento.

Or. de
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O presente regulamento visa 
assegurar um elevado nível de protecção 
da saúde humana e animal e do ambiente, 
bem como a melhoria do funcionamento 
do mercado interno por meio da 
harmonização das disposições relativas à 
colocação no mercado e à utilização de 
produtos biocidas. As disposições do 
presente regulamento assentam no 
princípio da precaução, com o qual se 
pretende assegurar a saúde humana e 
animal, bem como a protecção do 
ambiente.

Or. de

Justificação

Importa garantir a aplicação do princípio da precaução no âmbito da autorização, 
comercialização e utilização de biocidas, a fim de assegurar um elevado nível de protecção 
da saúde humana e animal, bem como a criação.

Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

(k-A) Directiva 2000/60/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de Outubro de 2000, que estabelece um 
quadro de acção comunitária no domínio 
da política da água,

Or. de
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Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. Os produtos biocidas do tipo de 
produto 18 que sejam produzidos em 
conformidade com uma recomendação 
reconhecida no âmbito do regime de 
avaliação de pesticidas (WHO Pesticide 
Evaluation Scheme, WHOPES) devem ser 
considerados autorizados, ao abrigo do 
capítulo VII do presente regulamento. Os 
artigos 38.º e 57.º são aplicáveis em 
conformidade.

Or. de

Alteração 13

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

Texto da Comissão Alteração

a) «Produto biocida» a) «Produto biocida»
uma substância activa ou uma mistura que 
contenha uma ou mais substâncias activas, 
apresentada sob a forma em que é 
fornecida ao utilizador, e que se destine a 
destruir, travar o crescimento, tornar 
inofensivo, evitar ou controlar, de qualquer 
outra forma, a acção de um organismo 
prejudicial por meios químicos ou 
biológicos.

uma substância activa ou uma mistura que 
contenha uma ou mais substâncias activas, 
apresentada sob a forma em que é 
fornecida ao utilizador, e que se destine 
sobretudo a destruir, travar o crescimento, 
tornar inofensivo, evitar ou controlar, de 
qualquer outra forma, a acção de um 
organismo prejudicial por meios químicos 
ou biológicos.

Or. de

Justificação

Para clarificação de que os materiais e produtos tratados com efeitos biocidas externos (por 
exemplo, redes mosquiteiras tratadas) são produtos biocidas e devem ser autorizados 
enquanto tal. 
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Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

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.

(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. Tais substâncias, excepto se houver 
outros motivos de preocupação, deverão
ser geralmente classificadas como 
substâncias perigosas nos termos da 
Directiva 67/548/CEE e estar presentes no 
produto biocida numa tal concentração, 
que este deve ser considerado perigoso, na 
acepção da Directiva 1999/45/CE ou do 
Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

Or. de

Justificação

Esta definição já consta da Directiva 98/8/CE e é novamente adicionada para clarificação.

Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

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.

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. de
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Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

n) «Autorização» n) «Autorização»
a autorização nacional ou a autorização 
comunitária.

a autorização nacional ou a autorização 
comunitária, a autorização primária, a 
autorização em duplicado ou a 
autorização suplementar.

Or. de

Justificação

O complemento das definições é necessário devido à introdução dos novos termos 
“autorização primária”, “autorização em duplicado” e “autorização suplementar” nos 
artigos 18.º , 37.º-A (novo), 37.º-B (novo), 39.º, 40.º e 41.º.

Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

(n-A) «Autorização primária» 
um acto administrativo realizado nos 
termos do artigo 23.º ou do artigo 35.º.

Or. de

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

(n-B) «Autorização em duplicado» 
um acto administrativo pelo qual – para 
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proveito do titular de uma autorização 
primária – um Estado-Membro ou a
Comissão autorizam a colocação no 
mercado e a utilização do mesmo produto
biocida sob uma denominação comercial 
diferente.

Or. de

Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

(n-C) «Autorização suplementar» 
um acto administrativo pelo qual um 
Estado-Membro ou a Comissão autorizam
a colocação no mercado e a utilização de 
um produto biocida sob uma 
denominação comercial diferente, mas 
com base numa autorização primária e 
com o acordo do titular da autorização 
primária.

Or. de

Alteração 20

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

um grupo de produtos biocidas que têm 
utilizações similares e que apresentam 
variações na sua composição relativamente 
ao produto biocida de referência 
pertencente ao grupo que contém as 
mesmas substâncias activas com as 
mesmas especificações, quando apesar 
dessas variações, o nível de risco não se 
elevar e se mantiver a reclamada eficácia 
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eficácia desses produtos. em relação aos organismos-alvo.

Or. de

Justificação

É essencial que o nível de risco não aumente em relação ao produto biocida de referência e 
que a eficácia declarada contra os organismos visados se mantenha.

Alteração 21

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

Texto da Comissão Alteração

(q) «Carta de acesso» (q) «Carta de acesso»
um documento original, assinado pelo 
proprietário ou proprietários da 
informação, em que é declarado que a 
informação pode ser utilizada pelas 
autoridades competentes, pela Agência 
Europeia dos Produtos Químicos ou pela 
Comissão para fins da avaliação de uma 
substância activa ou da concessão de uma 
autorização.

um documento original, assinado pelo 
proprietário ou proprietários da 
informação, ou por terceiros por estes 
mandatados, em que é declarado que a 
informação pode ser utilizada pelas 
autoridades competentes designadas, pela 
Agência Europeia dos Produtos Químicos 
ou pela Comissão para fins da avaliação de 
uma substância activa ou da concessão de 
uma autorização em favor de uma terceira 
parte.

Or. de

Justificação

A definição de “carta de acesso” da proposta da Comissão não é suficientemente precisa.

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

(u-A) «Nanomateriais»
qualquer material intencionalmente 
fabricado que tem uma ou mais 
dimensões da ordem de 100 nm ou menos, 
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ou que é composto por partes funcionais 
diversas, internamente ou à superfície, 
muitas das quais têm uma ou mais 
dimensões da ordem de 100 nm ou menos, 
incluindo estruturas, aglomerados ou 
agregados que, conquanto possam ter 
uma dimensão superior a 100 nm, 
conservam propriedades que são 
características da nano-escala:
i) propriedades que estão relacionadas 
com a grande área de superfície 
específica dos materiais considerados;
ii) propriedades físico-químicas
específicas que divergem das estruturas
não-nanoforma do mesmo material.

Or. de

Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

(u-B) «Produtor»
– no caso de uma substância activa 
produzida na União e colocada no 
mercado, o fabricante dessa substância 
activa ou a pessoa estabelecida na União, 
designada pelo fabricante como seu 
representante único para fins do presente 
regulamento,
– no caso de uma substância activa 
produzida fora da União, a pessoa 
estabelecida na União, designada pelo 
fabricante dessa substância activa como 
seu representante único para fins do 
presente regulamento ou, se não tiver sido 
designado um representante, o importador 
dessa substância activa na União,
– no caso de um produto biocida 
produzido fora da União, a pessoa 
estabelecida na União, designada pelo 
fabricante do produto biocida como seu 
representante único para fins do presente 
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regulamento ou, se não tiver sido 
designado um representante, o importador 
desse produto biocida na União.

Or. de

Justificação

Tendo em consideração a reformulação do artigo 83.º, é necessária a definição de 
“produtor”. A presente definição é idêntica à definição constante do Regulamento (CE) 
n.º 1896/2000 da Comissão, de 7 de Setembro de 2000, referente à primeira fase do 
programa referido no n.º 2 do artigo 16.º da Directiva 98/8/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, relativa aos produtos biocidas.

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

(u-C) «Utilizador profissional»
qualquer pessoa singular ou colectiva 
que, no âmbito da sua actividade 
profissional, utilize biocidas. 

Or. de

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – proémio

Texto da Comissão Alteração

3. Uma substância activa deve, quando 
adequado, ser incluída no anexo I com a 
indicação de qualquer uma das seguintes 
condições:

3. Uma substância activa e a definição da 
fonte de referência da substância activa 
para a determinação da equivalência 
técnica, definida no artigo 3.º, n.º 1, 
alínea u), devem, quando adequado, ser 
incluídas no anexo I com a indicação de 
qualquer uma das seguintes condições:

Or. de
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Justificação

É importante estabelecer uma ligação entre a substância activa descrita no anexo I e os 
dados que sustentaram essa inclusão no anexo I. Além disso, a composição isomérica é 
importante para a diferenciação da identidade química.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Caracterização da identidade 
química com base na estereo-isomeria;

Or. de

Justificação

É importante estabelecer uma ligação entre a substância activa descrita no anexo I e os 
dados que sustentaram essa inclusão no anexo I. Além disso, a composição isomérica é 
importante para a diferenciação da identidade química.

Alteração 27

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:

1. As substâncias activas a seguir 
indicadas não devem ser incluídas no 
anexo 1:

(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) Substâncias activas classificadas, em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.° 1272/2008, como substâncias 
cancerígenas da categoria 1A ou 1B, ou 
que preencham os seus critérios de 
classificação;

(b) Quando se demonstra que a 
substância activa é necessária para 

(b) Substâncias activas classificadas, em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
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controlar um perigo grave para a saúde 
pública;

n.° 1272/2008, como substâncias 
mutagénicas da categoria 1A ou 1B, ou 
que preencham os seus critérios de 
classificação;

(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) Substâncias activas classificadas, em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.° 1272/2008, como substâncias tóxicas 
para a reprodução da categoria 1A ou 1B, 
ou que preencham os seus critérios de 
classificação;

(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, através de 
um instrumento jurídico delegado nos 
termos dos artigos XY, medidas relativas a 
critérios científicos concretos para a 
determinação das propriedades 
endocrinológicas. Até à adopção desses 
critérios, as substâncias classificadas, ou 
susceptíveis de serem classificadas, como 
cancerígenas (categoria 2) e tóxicas para 
a reprodução (categoria 2), em 
conformidade com as disposições do 
Regulamento (CE) n.º 1272/2008, são 
consideradas substâncias com 
propriedades perturbadoras do sistema 
endócrino. Além disso, as substâncias 
classificadas, ou susceptíveis de serem 
classificadas, como tóxicas para a 
reprodução (categoria 2) e que revelem 
efeitos tóxicos sobre o sistema endócrino,
em conformidade com as disposições do 
Regulamento (CE) n.º 1272/2008, podem 
ser consideradas substâncias com 
propriedades perturbadoras do sistema 
endócrino.
(e) Substâncias activas persistentes, 
bioacumulativas e tóxicas;
(f) Substâncias activas muito persistentes 
e muito bioacumulativas;
(g) Poluentes orgânicos persistentes 
(POP) na acepção do Regulamento (CE) 
n.° 850/2004 do Parlamento Europeu e do 
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Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativo 
a poluentes orgânicos persistentes1.

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

1 JO L 229 de 29.6.2004, p. 5.

Or. de

(recolocação e alteração do nº. 2 do artigo 5.º )

Justificação

Os critérios de exclusão devem corresponder ao princípio da precaução. 

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Devem ser incluídas no anexo I as 
substâncias activas a seguir indicadas 
quando preenchem, no mínimo, uma das 
condições estabelecidas no n.º 1.

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

(a) Substâncias activas classificadas em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.° 1272/2008, ou preenchendo os 
critérios de classificação, como 
substâncias cancerígenas da categoria 1A 
ou 1B;

(a) A exposição do ser humano ou do 
ambiente a essa substância activa num 
produto biocida, em condições de 
utilização normais, é insignificante, em 
particular quando o produto é utilizado 
num sistema fechado ou em condições 
rigorosamente controladas;

(b) Substâncias activas classificadas em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.° 1272/2008, ou preenchendo os 
critérios de classificação, como 
substâncias mutagénicas da categoria 1A 
ou 1B;

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

(c) Substâncias activas classificadas em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.° 1272/2008, ou preenchendo os 

(c) Quando se demonstra que a não 
inclusão da substância activa no anexo I 
teria impactos negativos 
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critérios de classificação, como 
substâncias tóxicas para a reprodução da 
categoria 1A ou 1B.

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.

(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.

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

Or. de

(recolocação e alteração do nº. 2 do artigo 5.º )

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer potencial requerente da 
inclusão de uma substância activa no 
anexo I deve inquirir à Agência se
– já foi apresentado um pedido de 
inclusão da referida substância activa no 
anexo I;
– a referida substância activa consta do 
anexo I;
– a referida substância está registada nos 
termos do Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006.
2. Qualquer potencial requerente deve 
fazer acompanhar o pedido apresentado 
na Agência das seguintes informações:
(a) identidade do requerente nos termos 
da secção 1 do anexo VI do Regulamento 
(CE) n.º 1907/2006, com excepção do 
ponto 1.2 e do ponto 1.3;
(b) identidade da substância activa nos 
termos da secção 2 do anexo VI do 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006;
(c) os requisitos de informação para os 
quais o requerente teria de realizar novos 
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estudos envolvendo animais vertebrados;
(d) os requisitos de informação para os 
quais o requerente teria de realizar novos 
estudos de outro tipo.
3. Caso a referida substância activa não 
conste do anexo I, ou não esteja registada 
em conformidade com o Regulamento 
(CE) n.º 1907/2006, a Agência informa o 
potencial requerente desse facto.
4. Caso já tenha sido apresentado um 
pedido de inclusão da referida substância 
no anexo I, ou caso a referida substância 
activa já conste do anexo I, ou esteja 
registada em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006, a 
Agência informa imediatamente o 
potencial requerente dos nomes e 
endereços dos anteriores requerentes e 
registantes, bem como dos resumos de 
estudos ou resumos circunstanciados de 
estudos, caso já tenham sido 
apresentados. 
5. A Agência comunica simultaneamente 
aos requerentes ou registantes anteriores 
o nome e o endereço do potencial 
requerente de uma inclusão no anexo I. 
Os estudos disponíveis envolvendo 
animais vertebrados são partilhados com 
o potencial requerente em conformidade 
com o capítulo XI do presente 
regulamento.

Or. de

Justificação

Este procedimento é necessário para evitar a repetição de estudos envolvendo animais 
vertebrados e o cumprimento dos requisitos em matéria de dados do anexo II. A “obrigação 
de consulta” baseia-se no REACH, pois a Agência disporá das condições técnicas e dos 
conhecimentos necessários para conduzir este processo.
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Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 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 
que cumpra os requisitos estabelecidos no 
anexo II, ou a correspondente carta de 
acesso,

Or. de

Justificação

É possível que os requerentes não sejam os proprietários dos dados necessários para a 
fundamentação de um pedido.

Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Um dossiê relativamente a, pelo menos, 
um produto biocida representativo que 
contenha a substância activa que satisfaz os 
requisitos estabelecidos no anexo III.

(b) Um dossiê ou uma carta de acesso 
relativamente a, pelo menos, um produto 
biocida representativo que contenha a 
substância activa que satisfaz os requisitos 
estabelecidos no anexo III.

Or. de

Justificação

É possível que os requerentes não sejam os proprietários dos dados necessários para a 
fundamentação de um pedido.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Agência atribui a cada pedido um 
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número de registo da apresentação que 
deve ser usado para toda a 
correspondência relacionada com o 
pedido até a substância activa ser incluída 
no anexo I, e uma data de apresentação, 
que corresponde à data de recepção do 
pedido pela Agência.

Or. de

Justificação

Além da inclusão das substâncias activas no anexo I do ponto de vista da empresa, a recolha 
de informações individuais é mais um instrumento adequado e eficaz para evitar abusos e 
ajudar as empresas a recuperar os seus investimentos. Além disso, contribui para a 
transparência e facilita a partilha de dados.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – proémio

Texto da Comissão Alteração

3. No prazo de dois meses após a recepção 
de um pedido, a Agência deve validar o 
pedido se:

3. No prazo de três semanas após a 
recepção de um pedido, a Agência deve 
validar o pedido se:

Or. de

Justificação

A Agência deve estar obrigada aos mesmos prazos estabelecidos no REACH (artigo 20.º) 
para a validação dos pedidos. Pode ser concedido mais tempo para a introdução de todos os 
dados no registo comunitário, desde que daí não resultem atrasos para o processo de 
avaliação do pedido.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Agência deve determinar, no prazo de 
dois meses após a recepção das 
informações adicionais, se as informações 

A Agência deve determinar, no prazo de 
três semanas após a recepção das 
informações adicionais, se as informações 
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adicionais apresentadas são suficientes 
para validar o pedido.

adicionais apresentadas são suficientes 
para validar o pedido.

Or. de

Justificação

A Agência deve estar obrigada aos mesmos prazos estabelecidos no REACH (artigo 20.º) 
para a validação dos pedidos. Pode ser concedido mais tempo para a introdução de todos os 
dados no registo comunitário, desde que daí não resultem atrasos para o processo de 
avaliação do pedido.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No prazo de dois meses a contar da 
recepção do pedido, a Agência atribui a 
todas as informações do dossiê um código 
de identificação único.

Or. de

Justificação

A Agência deve estar obrigada aos mesmos prazos estabelecidos no REACH (artigo 20.º) 
para a validação dos pedidos. Pode ser concedido mais tempo para a introdução de todos os 
dados no registo comunitário, desde que daí não resultem atrasos para o processo de 
avaliação do pedido.

Alteração 36

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 

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 
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conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
n.º 4 do artigo 72.º.

conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
n.º 4 do artigo 72.º. Quando a Comissão 
tomar a decisão de incluir a substância 
activa no anexo I, são divulgados os 
nomes dos requerentes.

Or. de

Justificação

A inclusão de uma substância activa no anexo I do ponto de vista da empresa é um 
instrumento adequado e eficaz para evitar abusos, dado que permite uma rápida 
identificação da empresa que patrocinou a substância activa. Apenas esta empresa pode 
emitir cartas de acesso ao dossiê da substância activa.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Após a decisão de inclusão de uma 
substância activa no anexo I, a Agência 
atribui à substância activa em questão um 
número de inclusão com referência à 
substância e ao requerente. A Agência 
comunica sem demora o número de 
inclusão e a data de inclusão ao 
requerente em causa. O número de 
inclusão é utilizado para toda a 
correspondência posterior relacionada 
com a substância activa e para a 
autorização de produtos nos termos do 
Capítulo IV do presente regulamento.

Or. de

Justificação

A inclusão de uma substância activa no anexo I do ponto de vista da empresa é um 
instrumento adequado e eficaz para evitar abusos, dado que permite uma rápida 
identificação da empresa que patrocinou a substância activa. Apenas esta empresa pode 
emitir cartas de acesso ao dossiê da substância activa.
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Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No termo do período referido no n.º 3 ou 
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.

5. No termo do período referido no n.º 3 ou 
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. Quando a Comissão 
tomar a decisão de renovar a inclusão da 
substância activa no anexo I, é divulgado 
o nome do requerente.

Or. de

Justificação

A inclusão de uma substância activa no anexo I do ponto de vista da empresa é um 
instrumento adequado e eficaz para evitar abusos, dado que permite uma rápida 
identificação da empresa que patrocinou a substância activa, reduzindo também a carga 
administrativa.

Alteração 39

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 sempre que haja 
indícios sérios de que os requisitos 
referidos no artigo 4.° já não são 
cumpridos. A Comissão procede à revisão 
da inclusão, mesmo nos casos em que 
existem sinais de que não esteja garantida 
a realização dos objectivos fixados no 
artigo 4.º, n.º 1, alínea a), subalínea iv) e 
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alínea b), subalínea i), bem como no 
artigo 7.º, n.º 2 e n.º 3, da Directiva 
2000/60/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de Outubro de 2000, que 
estabelece um quadro de acção 
comunitária no domínio da política da 
água1. 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 JO L 327 de 22.12.2000, p. 1.

Or. de

Justificação
Referência à directiva-quadro da água.

Alteração 40

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

Texto da Comissão Alteração

O pedido de autorização nacional num 
Estado-Membro deve ser apresentado à 
autoridade competente desse 
Estado-Membro (seguidamente designada 
«a autoridade competente receptora»).  

Suprimido

Or. de

Justificação
Por razões de coerência com a alteração do artigo 33.º.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O pedido de autorização comunitária deve 
ser apresentado à Agência. 

O pedido de autorização comunitária deve 
ser apresentado à Agência. O requerente 
pode, mediante o acordo prévio de um 
Estado-Membro, solicitar a esse 
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Estado-Membro que realize a verificação; 
neste caso, o requerente comunica à 
Agência qual é a autoridade competente 
para a avaliação do pedido, nos termos do 
artigo 22.º. 

Or. de

Justificação
Por razões de coerência com a alteração do artigo 33.º.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 16 - n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As substâncias activas nele incluídas 
estão inscritas no anexo I e são cumpridas 
todas as condições incluídas nesse anexo 
relativas a essas substâncias activas;

(a) As substâncias activas nele incluídas 
estão inscritas no anexo I, foi atribuído um 
número de inclusão nos termos do artigo 
8.º, n.º 5-A e são cumpridas todas as 
condições incluídas nesse anexo relativas a 
essas substâncias activas;

Or. de

Justificação

Por razões de coerência com o procedimento de avaliação definido no artigo 8.º, n.º 5-A.

Alteração 43

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

significativas e os seus resíduos de 
importância toxicológica ou ambiental 
resultantes das utilizações a autorizar;

Or. de

Justificação

O conceito de “natureza” de uma substância não é definido com a necessária clareza. 
Afigura-se que a “identidade química” oferece uma melhor descrição da substância.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A utilização de nanomateriais em 
produtos biocidas foi sujeita a uma 
análise separada dos riscos para o 
ambiente e para a saúde.

Or. de

Justificação

Os nanomateriais têm propriedades diferentes das mesmas substâncias em não-nanoforma. 
Por conseguinte, é necessário analisar separadamente os riscos dos biocidas que contenham 
nanomateriais. 

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A avaliação da conformidade com os 
critérios estabelecidos na alínea b) do n.º1 
deve, sempre que possível, basear-se nas 
informações já disponíveis sobre a 
substância potencialmente perigosa 
contida no produto biocida, a fim de 
reduzir ao mínimo os ensaios em animais. 
Em particular, devem ser utilizadas as 
disposições da Directiva 1999/45/CE ou 



PR\803015PT.doc 33/70 PE438.377v01-00

PT

do Regulamento (CE) n.º 1272/2008, 
sempre que possível, para determinar os 
efeitos adversos do produto biocida e para 
a subsequente avaliação de riscos.

Or. de

Justificação

Pretende-se evitar ensaios desnecessários em animais vertebrados. Adaptação das normas 
respeitantes aos limites de concentração para um relatório de segurança química.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A avaliação da conformidade do 
produto biocida com os critérios 
estabelecidos nas alíneas b) e c) do n.º 1 
não é necessária para uma substância 
contida no produto biocida, se a 
concentração da substância no produto 
biocida for inferior ao valor mais baixo 
previsto no artigo 14.º, n.º2, alíneas a) a 
f), do Regulamento (CE) n.º 1907/2006.

Or. de

Justificação

Pretende-se evitar ensaios desnecessários em animais vertebrados. Adaptação das normas 
respeitantes aos limites de concentração para um relatório de segurança química.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. No caso de uma formulação-quadro, 
pode ser permitida a redução da 
percentagem de substância activa no 
produto biocida de referência e/ou uma 

6. No caso de uma formulação-quadro, são 
permitidas as seguintes variações na sua 
composição relativamente ao produto 
biocida de referência:
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alteração na composição percentual de uma 
ou mais substâncias não activas e/ou a 
substituição de uma ou mais substâncias 
não activas por outras que apresentem um 
risco idêntico ou inferior.

(a) a exclusão de uma substância activa 
de um produto biocida de referência que 
contenha, pelo menos, duas substâncias 
activas;
(b) a redução da percentagem das 
substâncias activas;
(c) a exclusão de uma ou várias 
substâncias não activas;
(d) uma alteração na composição 
percentual de uma ou mais substâncias não 
activas;
(e) a substituição de uma ou mais 
substâncias não activas.

Or. de

Justificação

Um produto biocida pode conter mais do que uma substância activa.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Em conformidade com o 
procedimento previsto no nº. 2 do artigo 
72.º, a Comissão deve disponibilizar 
orientações técnicas e científicas para a 
autorização de produtos, tendo 
especialmente em conta a harmonização 
em matéria de requisitos de dados, 
procedimentos de avaliação e decisões dos 
Estados-Membros.

Or. de

Justificação

Visa assegurar uma transposição uniforme do regulamento.
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Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – proémio

Texto da Comissão Alteração

1. O requerente de uma autorização deve 
apresentar os seguintes documentos 
juntamente com o pedido:

1. O requerente de um primeiro pedido de
autorização deve apresentar os seguintes 
documentos juntamente com o pedido:

Or. de

Justificação

Por razões de coerência com o procedimento de avaliação definido no n.º 5-A do artigo 8.º. 
Os produtos de baixo risco baseados em substâncias activas constantes do anexo I ou em 
processo de avaliação para inclusão no anexo I devem necessitar de acesso aos dados 
relativos à substância activa. A protecção da propriedade e dos dados de substâncias activas 
incluídas no anexo I não pode ser posta em causa.

Alteração 50

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Para outros produtos que não sejam 
produtos biocidas de baixo risco, um dossiê 
ou uma carta de acesso a um dossiê que 
cumpra os requisitos estabelecidos no 
anexo II relativamente a cada uma das 
substâncias activas do produto biocida e o 
número de inclusão atribuído nos termos 
do artigo 8.º, n.º 5-A;

Or. de

Justificação

Por razões de coerência com o procedimento de avaliação definido no n.º 5-A do artigo 8.º. 
Os produtos de baixo risco baseados em substâncias activas constantes do anexo I ou em 
processo de avaliação para inclusão no anexo I devem necessitar de acesso aos dados 
relativos à substância activa. A protecção da propriedade e dos dados de substâncias activas 
incluídas no anexo I não pode ser posta em causa.
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Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Se a substância activa contida no 
produto biocida de baixo risco tiver sido 
incluída no anexo I, é igualmente 
necessário apresentar o respectivo 
número de inclusão. É necessário 
apresentar uma carta de acesso, caso 
ainda não tenham terminado os períodos 
de protecção das informações 
estabelecidos no artigo 49.º.

Or. de

Justificação

Por razões de coerência com o procedimento de avaliação definido no n.º 5-A do artigo 8.º. 
Os produtos de baixo risco baseados em substâncias activas constantes do anexo I ou em 
processo de avaliação para inclusão no anexo I devem necessitar de acesso aos dados 
relativos à substância activa. A protecção da propriedade e dos dados de substâncias activas 
incluídas no anexo I não pode ser posta em causa.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O pedido de autorização deve ser 
acompanhado do pagamento das taxas 
devidas ao abrigo do artigo 70.º.

2. O primeiro pedido de autorização deve 
ser acompanhado do pagamento das taxas 
devidas ao abrigo do artigo 70.º.

Or. de

Justificação

É necessário completar a definição em consequência da introdução dos conceitos novos de 
“autorização primária”, “autorização em duplicado” e “autorização suplementar”.
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Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A Agência pode exigir que os pedidos 
de autorização nacional sejam apresentados 
numa língua oficial do Estado-Membro em 
que está localizada a autoridade 
competente.

Or. de

Justificação

Se todos os pedidos forem apresentados à ECHA e validados pela ECHA, a Agência torna-se 
a única autoridade competente receptora.
Deverá ser suficiente uma língua oficial do Estado-Membro.
Todas as outras referências na proposta da Comissão relativas à autoridade receptora 
competente no que respeita à recepção e validação de pedidos devem ser substituídas por 
referências à Agência.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Em conformidade com o procedimento 
previsto no n.º 2 do artigo 72.º, a Comissão 
deve elaborar notas técnicas de orientação 
a fim de facilitar a aplicação do disposto na 
alínea d) do n.º 1.

5. Em conformidade com o procedimento 
previsto no n.º 2 do artigo 72.º, a Comissão 
deve elaborar notas técnicas de orientação 
a fim de facilitar a aplicação do disposto na 
alínea d) do n.º 1. Em conformidade com o 
procedimento previsto no n.º 2 do artigo 
72.º, a Comissão deve disponibilizar 
orientações técnicas e científicas e 
ferramentas harmonizadas, em particular 
de apoio à apresentação de pedidos de 
autorização nos termos dos artigos 18.º, 
19.º e 20.º, sobretudo para PME.

As notas técnicas devem ser publicadas na 
série C do Jornal Oficial da União 
Europeia.

As notas técnicas devem ser publicadas na 
série C do Jornal Oficial da União 
Europeia.
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Or. de

Justificação

Deste modo, reconhece-se o especial valor do aconselhamento e das instruções da Comissão 
para as PME, pois estas não possuirão, eventualmente, os recursos nem os conhecimentos 
técnicos necessários para cumprir o regulamento.

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Composição qualitativa e quantitativa 
em termos das substâncias activas e das 
substâncias não activas, cujo conhecimento 
é essencial para uma utilização adequada 
do produto biocida;

(e) Composição qualitativa e quantitativa 
em termos das substâncias activas e das 
substâncias não activas, em conformidade 
com os limites de concentração
estabelecidos no n.º 2-B do artigo 16.º, na 
medida em que esse conhecimento seja
essencial para uma utilização adequada do 
produto biocida;

Or. de

Justificação

A restrição deverá ajudar a minimizar a divulgação de informações confidenciais.

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Fabricantes das substâncias activas 
(nomes e endereços, incluindo a 
localização das instalações de fabrico);

(g) Fabricantes das substâncias activas 
(nomes e endereços, incluindo a 
localização das empresas), bem como o 
número de inclusão da substância activa 
nos termos do n.º 5-A do artigo 8.º;

Or. de

Justificação
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Conquanto o fabricante da substância activa esteja autorizado por via da inclusão no anexo 
I, o local de fabrico deve ser confidencial e não deverá ser exigido no âmbito da autorização 
para produtos biocidas. Por razões de coerência com o procedimento de avaliação definido 
no n.º 5-A do artigo 8.º.

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo de um mês após a recepção de 
um pedido de autorização nacional 
conforme referido no artigo 15.°, a 
autoridade competente receptora deve 
validar o pedido se:

1. O responsável pela colocação no 
mercado de um produto biocida, ou o seu 
representante, deve apresentar um pedido 
de autorização nacional ou um pedido de 
autorização comunitária à Agência e 
informar a Agência do nome da 
autoridade competente do 
Estado-Membro da sua escolha que será 
responsável pela avaliação do pedido (a 
seguir designada «autoridade competente
para a avaliação»). A Agência deve, no 
prazo de três semanas após a recepção do 
pedido, notificar a autoridade competente 
de avaliação de que o pedido está 
disponível na base de dados da Agência.

a) Tiverem sido apresentadas as 
informações referidas no artigo 18.º;
b) O pedido estiver acompanhado do 
pagamento das taxas devidas ao abrigo do 
artigo 70. A validação não deve incluir 
uma avaliação da qualidade ou da 
adequação dos dados ou justificações 
apresentados para a adaptação dos 
requisitos em matéria de dados.

Or. de

Justificação
A ECHA deve realizar a validação inicial de todos os pedidos em toda a Comunidade, para 
que as autoridades competentes para a avaliação se possam concentrar na avaliação efectiva 
dos pedidos. Actualmente, as autoridades competentes para a avaliação ocupam-se de 
elementos administrativos e de elementos científicos dos dossiês, e isto criou incoerências a 
nível de procedimentos. A Agência deve estar obrigada aos mesmos prazos estabelecidos no 
REACH (artigo 20.º) para a validação dos pedidos.
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Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se considerar que o pedido está 
incompleto, a autoridade competente 
receptora deve informar o requerente 
quanto às informações adicionais 
necessárias para a validação do pedido e 
fixar um prazo razoável para a 
apresentação dessas informações.

2. No prazo de três semanas após a 
recepção de um pedido, a Agência deve 
validar o pedido se:

A autoridade competente receptora deve 
determinar, no prazo de um mês após a 
recepção das informações adicionais, se 
as informações adicionais apresentadas 
são suficientes para validar o pedido.
A autoridade competente receptora deve 
rejeitar o pedido se o requerente não 
apresentar as informações solicitadas 
dentro do prazo, e informar o requerente 
do facto.

(a) Tiverem sido apresentadas as 
informações referidas no artigo 18.º,
(b) Tiver sido efectuado o pagamento das 
taxas devidas ao abrigo do artigo 70.º. A 
validação não deve incluir uma avaliação 
da qualidade ou da adequação dos dados 
ou justificações apresentados para a 
adaptação dos requisitos em matéria de 
dados.

Or. de

Justificação

A ECHA deve realizar a validação inicial de todos os pedidos em toda a Comunidade, para 
que as autoridades competentes para a avaliação se possam concentrar na avaliação efectiva 
dos pedidos. Actualmente, as autoridades competentes para a avaliação ocupam-se de 
elementos administrativos e de elementos científicos dos dossiês, e isto criou incoerências a 
nível de procedimentos. A Agência deve estar obrigada aos mesmos prazos estabelecidos no 
REACH (artigo 20.º) para a validação dos pedidos.
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Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se a autoridade competente receptora, 
com base na validação efectuada ao 
abrigo do n.º 1, considerar que o pedido 
está completo, deve informar 
imediatamente do facto o requerente.

3. Se considerar que o pedido está 
incompleto, a Agência deve informar o 
requerente das informações adicionais 
necessárias para a validação do pedido e 
fixar um prazo razoável para a 
apresentação dessas informações. A 
Agência deve determinar, no prazo de três 
semanas após a recepção das informações 
adicionais, se as informações adicionais 
apresentadas são suficientes para validar 
o pedido. A Agência rejeita o pedido se o 
requerente não completar o seu pedido no 
prazo fixado e informa do facto o 
requerente e a autoridade competente 
para a avaliação. Nesses casos, uma parte 
da taxa paga à Agência ao abrigo do 
artigo 70.º será reembolsada.

Or. de

Justificação

A ECHA deve realizar a validação inicial de todos os pedidos em toda a Comunidade, para 
que as autoridades competentes para a avaliação se possam concentrar na avaliação efectiva 
dos pedidos. Actualmente, as autoridades competentes para a avaliação ocupam-se de 
elementos administrativos e de elementos científicos dos dossiês, e isto criou incoerências a 
nível de procedimentos. A Agência deve estar obrigada aos mesmos prazos estabelecidos no 
REACH (artigo 20.º) para a validação dos pedidos.

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As decisões tomadas pela Agência ao 
abrigo do terceiro parágrafo do n.º 3 
podem ser objecto de recurso interposto 
nos termos do artigo 67.º.
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Or. de

Justificação

A ECHA deve realizar a validação inicial de todos os pedidos em toda a Comunidade, para 
que as autoridades competentes de avaliação se possam concentrar na avaliação efectiva dos 
pedidos. Actualmente, as autoridades competentes de avaliação ocupam-se de elementos 
administrativos e de elementos científicos dos dossiês, e isto criou incoerências a nível de 
procedimentos. A Agência deve estar obrigada aos mesmos prazos estabelecidos no REACH 
(artigo 20.º) para a validação dos pedidos.

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Se a Agência, com base na validação 
efectuada ao abrigo do n.º 2, considerar 
que o pedido está completo, deve informar 
imediatamente do facto o requerente e a 
autoridade competente para a avaliação.

Or. de

Justificação

A ECHA deve realizar a validação inicial de todos os pedidos em toda a Comunidade, para 
que as autoridades competentes de avaliação se possam concentrar na avaliação efectiva dos 
pedidos. Actualmente, as autoridades competentes para a avaliação ocupam-se de elementos 
administrativos e de elementos científicos dos dossiês, e isso criou incoerências a nível de 
procedimentos. A Agência deve estar obrigada aos mesmos prazos estabelecidos no REACH 
(artigo 20.º) para a validação dos pedidos.

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se uma substância contida num 
produto biocida já tiver sido registada nos 
termos do Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006 para a utilização num 
produto biocida, a autoridade competente 
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de avaliação não repete a avaliação da 
substância.

Or. de

Justificação

Visa-se evitar uma desnecessária duplicação de esforços.

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. de

Justificação

A autorização comunitária deve ser possível para todos os tipos de produtos, nomeadamente 
também para produtos que contenham apenas substâncias activas existentes. Deste modo, 
haverá uma redução significativa dos encargos administrativos para os requerentes e 
também para os Estados-Membros. Além disso, este tipo de alargamento não iria 
sobrecarregar o sistema, dado que a inclusão de substâncias activas no anexo I está 
associada ao programa de análise.
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Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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. de

Justificação

A autorização comunitária deve ser possível para todos os tipos de produtos, nomeadamente 
também para produtos que contenham apenas substâncias activas existentes. Deste modo, 
haverá uma redução significativa dos encargos administrativos para os requerentes e 
também para os Estados-Membros. Além disso, este tipo de alargamento não iria 
sobrecarregar o sistema, dado que a inclusão de substâncias activas no anexo I está 
associada ao programa de análise.

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 34

Texto da Comissão Alteração

Artigo 34.º Suprimido
Apresentação e validação de um pedido

1. O responsável pela colocação no 
mercado de um produto biocida, ou o seu 
representante, deve apresentar um pedido 
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de autorização comunitária à Agência e 
informar a Agência do nome da 
autoridade competente do 
Estado-Membro da sua escolha que será 
responsável pela avaliação do pedido (a 
seguir designada «autoridade competente 
de avaliação»).
A Agência deve, no prazo de um mês após 
a recepção do pedido, notificar a 
autoridade competente de avaliação que o 
pedido está disponível na base de dados da 
Agência.
2. No prazo de dois meses após a recepção 
de um pedido, a Agência deve validar o 
pedido se:
(a) Tiveram sido apresentadas as 
informações referidas no artigo 18.º;
(b) O pedido estiver acompanhado do 
pagamento das taxas devidas ao abrigo do 
artigo 70.º.
A validação não deve incluir uma 
avaliação da qualidade ou da adequação 
dos dados ou justificações apresentados 
para a adaptação dos requisitos em 
matéria de dados.
3. Se considerar que o pedido está 
incompleto, a Agência deve informar o 
requerente quanto às informações 
adicionais necessárias para a validação 
do pedido e fixar um prazo razoável para 
a apresentação dessas informações. 
A Agência deve determinar, no prazo de 
dois meses após a recepção das 
informações adicionais, se as informações 
adicionais apresentadas são suficientes 
para validar o pedido.
A Agência deve rejeitar o pedido se o 
requerente não completar o seu pedido no 
prazo fixado e informar do facto o 
requerente e a autoridade competente de 
avaliação. Nesses casos, uma parte da 
taxa paga à Agência ao abrigo do artigo 
70.º deve ser reembolsada.
4. As decisões tomadas pela Agência ao 
abrigo do terceiro parágrafo do n.º 3 
podem ser objecto de recurso interposto 
ao abrigo do artigo 67.º.
5. Se, com base na validação efectuada ao 
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abrigo do n.º 2, a Agência considerar que 
o pedido está completo, deve informar 
imediatamente do facto o requerente e a 
autoridade competente de avaliação.

Or. de

Justificação

No novo artigo 22.º, a apresentação e a validação dos pedidos de autorização nacionais e 
comunitários estão sujeitas às mesmas regras. Por conseguinte, o artigo 34.º da proposta 
torna-se supérfluo.

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Se uma substância contida num 
produto biocida já tiver sido registada nos 
termos do Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006 para a utilização num 
produto biocida, a autoridade competente 
de avaliação não repete a avaliação da 
substância.

Or. de

Justificação

Visa-se evitar uma desnecessária duplicação de despesas.

Alteração 67

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

O prazo de nove meses para a Agência preparar e apresentar um parecer é excessivo, dado 
que o parecer é preparado com base numa avaliação anteriormente elaborada pela 
autoridade de avaliação. Três meses deverá ser o prazo adequado para esse efeito.

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 37.º-A
Autorização em duplicado

1. O titular de uma autorização primária, 
ou o requerente de uma autorização 
primária, pode apresentar à Agência um 
pedido de uma autorização em duplicado 
do mesmo produto biocida.
2. O requerente de uma autorização em 
duplicado deve apresentar, juntamente 
com o pedido, as seguintes informações e 
documentos:
a) Número da autorização primária ou, 
caso a autorização primária esteja 
pendente, o número do pedido; 
b) Denominação comercial do produto 
biocida; 
c) Composição qualitativa e quantitativa 
em termos das substâncias activas e das 
substâncias não activas, tendo em conta 
os limites de concentração previstos no n.º 
2-B do artigo 16.º, e na medida em que 
esse conhecimento seja essencial para 
uma utilização adequada do produto 
biocida; 
d) Doses de aplicação e instruções de 
utilização; 
e) Categorias de utilizadores.
3. A Agência valida o pedido em 
conformidade com o artigo 22.º.
4. Se a Agência, com base na validação 
efectuada ao abrigo do n.º 3, considerar 
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que o pedido está completo, deve informar 
imediatamente do facto o requerente e a 
autoridade competente de avaliação que 
emitiu a autorização primária ou, em caso 
de duplicação de uma autorização 
comunitária, a Comissão.
5. No caso de uma autorização primária 
existente, a autoridade competente de 
avaliação ou, em caso de duplicação de 
uma autorização comunitária, a 
Comissão, dispõem de um mês a contar da 
validação para tomar uma decisão em 
relação ao pedido. No caso de uma 
autorização primária pendente, a 
autoridade competente de avaliação ou, 
em caso de duplicação de uma 
autorização comunitária, a Comissão,
dispõem de um mês a contar da concessão 
da autorização primária para tomar uma 
decisão em relação ao pedido.

Or. de

Justificação

Em alguns Estados-Membros da UE, é prática corrente em matéria de autorizações aprovar 
e agilizar a comercialização dos mesmos produtos com diferentes denominações comerciais e 
por diferentes empresas através de um sistema que contempla diferentes tipos de
autorizações. Dado que as autorizações em duplicado e suplementares são actos de natureza 
meramente técnica e administrativa, não há necessidade de repetir a avaliação dos efeitos na 
saúde humana ou no ambiente.

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 37-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 37.º-B
Autorização suplementar

1. Uma autorização suplementar pode ser 
concedida com base numa autorização 
primária.
2. Quando é formulado um pedido de 
autorização suplementar, o requerente 
apresenta o pedido à Agência.



PR\803015PT.doc 49/70 PE438.377v01-00

PT

3. O requerente de uma autorização 
suplementar deve apresentar, juntamente 
com o pedido, as seguintes informações e 
documentos:
(a) Número da autorização primária ou, 
caso a autorização primária esteja 
pendente, o número do pedido;
(b) Nome e endereço do requerente;
(c) Acordo, por escrito, do titular da 
autorização primária;
(d) Composição qualitativa e quantitativa 
em termos das substâncias activas e das 
substâncias não activas, tendo em conta 
os limites de concentração previstos no n.º 
2-B do artigo 16.º, e na medida em que 
esse conhecimento seja essencial para 
uma utilização adequada do produto 
biocida;
(e) Doses de aplicação e instruções de 
utilização;
(f) Categorias de utilizadores.
4. A Agência valida o pedido em 
conformidade com o artigo 22.º.
5. Se a Agência, com base na validação 
efectuada ao abrigo do n.º 4, considerar 
que o pedido está completo, deve informar 
imediatamente do facto o requerente e a 
autoridade competente de avaliação que 
emitiu a autorização primária ou, em caso 
de uma autorização suplementar de uma 
autorização comunitária, a Comissão.
6. No caso de uma autorização primária 
existente, a autoridade competente de 
avaliação ou, em caso de uma autorização 
suplementar de uma autorização 
comunitária, a Comissão dispõe de um 
mês a contar da validação para tomar 
uma decisão em relação ao pedido. No 
caso de uma autorização primária 
pendente, a autoridade competente de 
avaliação ou, em caso de uma autorização 
suplementar de uma autorização 
comunitária, a Comissão dispõe de um 
mês a contar da concessão da autorização 
primária para tomar uma decisão em 
relação ao pedido.
7. Caso se considere serem necessárias 
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informações adicionais para avaliar a 
semelhança do produto biocida, a 
autoridade competente de avaliação ou, 
em caso de uma autorização suplementar 
de uma autorização comunitária, a 
Comissão, solicita ao requerente a 
apresentação dessas informações. O prazo 
de um mês referido no n.º 6 deve ser 
suspenso a contar da data da formulação 
do pedido até à dada da recepção dessas 
informações.
8. Assim que a autoridade competente de 
avaliação ou, em caso de uma autorização 
suplementar de uma autorização 
comunitária, a Comissão, aprovarem a 
autorização suplementar, atribuem-lhe 
um número de autorização próprio e 
incluem as decisões administrativas 
relativas ao pedido no Registo 
Comunitário de Produtos Biocidas.
9. Sem prejuízo das informações 
apresentadas nos termos do n.º 3, as 
condições da autorização primária para a 
colocação no mercado e a utilização do 
produto biocida também se aplicam à 
licença suplementar.

Or. de

Justificação

Em alguns Estados-Membros da UE, é prática corrente em matéria de autorizações aprovar 
e agilizar a comercialização dos mesmos produtos com diferentes denominações comerciais e 
por diferentes empresas através de um sistema que contempla diferentes tipos de 
autorizações. Dado que as autorizações em duplicado e suplementares são actos de natureza 
meramente técnica e administrativa, não há necessidade de repetir a avaliação dos efeitos na 
saúde humana ou no ambiente.

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Alterações da fonte ou da 
composição da substância activa.
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Or. de

Justificação

É necessária uma notificação da alteração da fonte da substância activa utilizada nos 
produtos biocidas, pois essa alteração pode ter impacto na segurança do produto.

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 40 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente que concedeu a
autorização nacional ou, em caso de 
autorização comunitária, a Comissão
deve proceder à retirada da autorização a 
pedido do seu titular, o qual deve indicar as 
razões para esse pedido. Se o pedido disser 
respeito a uma autorização comunitária, 
deve ser apresentado à Agência.

A autoridade competente que concedeu 
uma autorização deve proceder à retirada 
da autorização a pedido do seu titular, o 
qual deve indicar as razões para esse 
pedido. Se o pedido disser respeito a uma 
autorização comunitária, ou a respectiva 
autorização em duplicado, ou a
autorização suplementar, deve ser 
apresentado à Agência.

Or. de

Alteração 72

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A alteração de uma autorização 
primária a pedido do seu titular é também 
aplicável às autorizações em duplicado e 
suplementares baseadas na autorização 
primária.

Or. de
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Alteração 73

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os critérios e procedimentos 
previstos no n.º 1 do presente artigo 
devem basear-se no princípio de que serão 
utilizados diferentes tipos de 
procedimentos de alterações consoante o 
âmbito das alterações previstas, 
nomeadamente que será utilizado um 
procedimento de notificação simplificado 
para:
a) Alterações administrativas da 
autorização;
b) Alterações de um produto biocida que 
não ultrapassem o âmbito das alterações 
permitidas, as quais estão definidas numa 
formulação-quadro existente e 
autorizada;
c) Comercialização de um produto biocida 
novo que esteja abrangido pela 
formulação-quadro existente e 
autorizada;
d) Pequenas alterações dos produtos 
biocidas, que não tenham um efeito 
negativo no nível de risco ou na eficácia 
do produto.

Or. de

Justificação

É necessário clarificar que devem ser utilizados diferentes tipos de procedimentos de 
alterações consoante o nível e a relevância das alterações previstas (menores ou maiores) de 
um produto biocida (em comparação com a autorização original).

Alteração 74

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

Texto da Comissão Alteração

2. Os artigos ou materiais tratados devem 2. Os materiais ou produtos tratados 
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ser rotulados com as seguintes 
informações:

devem ser rotulados com as seguintes 
informações:

Or. de

Justificação

Para clarificação de que os materiais e produtos tratados com acção externa estão sujeitos a 
requisitos de rotulagem mais exigentes.

Alteração 75

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Para clarificação de que os materiais e produtos tratados com acção externa estão sujeitos a 
requisitos de rotulagem mais exigentes.

Alteração 76

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Propriedade biocida atribuída aos 
materiais ou produtos tratados, caso o
produto biocida presente entre em 
contacto directo com o ser humano e o 
ambiente. 

Or. de

Justificação

Para clarificação de que os materiais e produtos tratados com acção externa estão sujeitos a 
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requisitos de rotulagem mais exigentes.

Alteração 77

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Para clarificação de que os materiais e produtos tratados com acção externa estão sujeitos a 
requisitos de rotulagem mais exigentes.

Alteração 78

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

Texto da Comissão Alteração

A rotulagem deve ser claramente visível, 
facilmente legível e suficientemente 
duradoura. Quando necessário devido à 
dimensão ou função do artigo ou material 
tratado, a rotulagem deve ser impressa na 
embalagem, nas instruções de utilização ou 
na garantia do artigo ou do material 
tratado.

A rotulagem deve ser claramente visível, 
facilmente legível e suficientemente 
duradoura e deve ser impressa no material 
ou produto, na embalagem, nas instruções 
de utilização ou na garantia do material ou 
produto tratado.

Or. de

Justificação

Para clarificação de que os materiais e produtos tratados com acção externa estão sujeitos a 
requisitos de rotulagem mais exigentes.
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Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O requerente ulterior possui um acordo 
escrito, sob a forma de uma carta de acesso 
do primeiro requerente, confirmando que 
pode utilizar essas informações;

(a) O requerente ulterior possui um acordo 
escrito, sob a forma de uma carta de acesso 
nos termos do artigo 50.º do primeiro 
requerente, confirmando que pode utilizar 
essas informações;

Or. de

Justificação

O primeiro requerente não é necessariamente o proprietário dos dados. Além disso, deve 
estar prevista a opção de um segundo requerente ou uma segunda empresa ser, ou poder vir 
a ser, proprietário dos dados na sequência da partilha dos dados ou de um desenvolvimento 
conjunto dos dados. Os participantes associados à inclusão no anexo I e que já adquiriram o 
direito de fazer referência aos dados constantes do dossiê não devem estar por isso obrigados 
a comprovar sistematicamente se são proprietários dos dados.

Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) O requerente ulterior é também um 
proprietário dos dados.

Or. de

Justificação

O primeiro requerente não é necessariamente o proprietário dos dados. Além disso, deve 
estar prevista a opção de um segundo requerente ou uma segunda empresa ser, ou poder vir 
a ser, proprietário dos dados na sequência da partilha dos dados ou de um desenvolvimento 
conjunto dos dados. Os participantes associados à inclusão no anexo I e que já adquiriram o 
direito de fazer referência aos dados constantes do dossiê não devem estar por isso obrigados 
a comprovar sistematicamente se são proprietários dos dados.
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Alteração 81

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A lista referida no n.º 2 deve ser 
inscrita pela Agência no Registo de 
Partilha de Dados sobre Biocidas.

4. Qualquer informação da lista referida 
no n.º 2 deve ser identificada com um 
código único e integralmente introduzida 
pela Agência no Registo de Partilha de 
Dados sobre Biocidas, com referência à 
identidade do primeiro requerente e do 
proprietário dos dados.

Or. de

Justificação

O registo deve conter todas as informações ou documentos da lista. É útil aplicar uma 
identificação numérica a cada documento apresentado, a fim de evitar equívocos provocados 
por títulos semelhantes, alterações dos estudos ou dados não tratados relacionados com 
estudos. A associação ao proprietário dos dados e ao requerente garante a protecção dos 
direitos de propriedade.

Alteração 82

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. As informações apresentadas para 
efeitos da Directiva 98/8/CE ou do 
presente regulamento devem beneficiar da 
protecção de dados nas condições 
estabelecidas no presente artigo. O período 
de protecção dessas informações deve ter 
início no momento em que as informações 
são apresentadas.

1. As informações apresentadas para 
efeitos da Directiva 98/8/CE ou do 
presente regulamento devem beneficiar da 
protecção de dados nas condições 
estabelecidas no presente artigo. O período 
de protecção dessas informações deve ter 
ou ter tido início no momento da 
apresentação das informações.

Or. de

Justificação

A protecção de dados prevista na Directiva 98/8/CE nunca foi claramente estabelecida.
A data de apresentação do dossiê deveria corresponder à data de recepção da maioria das 
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informações, mas apresentações ulteriores e outras acções levam à existência de diversas 
datas de apresentação. O registo da data de apresentação para documentos individuais 
permite um retrato fiel da situação. Justifica-se a definição da protecção de dados para cada 
elemento de dados, pois cada elemento resulta de um investimento do proprietário dos dados.

Alteração 83

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As informações protegidas ao abrigo da 
Directiva 98/8/CE ou do presente artigo ou
cujo período de protecção ao abrigo da 
Directiva 98/8/CE ou do presente artigo
terminou não devem ser novamente 
objecto de protecção.

As informações protegidas ao abrigo da 
Directiva 98/8/CE ou do presente artigo 
cujo período de protecção ao abrigo da 
Directiva 98/8/CE terminou são, mediante 
pedido, novamente objecto de protecção.

Or. de

Justificação

A protecção de dados prevista na Directiva 98/8/CE nunca foi claramente estabelecida.
A data de apresentação do dossiê deveria corresponder à data de recepção da maioria das 
informações, mas apresentações ulteriores e outras acções levam à existência de diversas 
datas de apresentação. O registo da data de apresentação para documentos individuais 
permite um retrato fiel da situação. Justifica-se a definição da protecção de dados para cada 
elemento de dados, pois cada elemento resulta de um investimento do proprietário dos dados.

Alteração 84

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Deve ser definida uma data de recepção 
individual para cada documento que 
tenha sido identificado com um código 
único nos termos do n.º 4 do artigo 48.º.

Or. de

Justificação
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A protecção de dados prevista na Directiva 98/8/CE nunca foi claramente estabelecida.
A data de apresentação do dossiê deveria corresponder à data de recepção da maioria das 
informações, mas apresentações ulteriores e outras acções levam à existência de diversas 
datas de apresentação. O registo da data de apresentação para documentos individuais 
permite um retrato fiel da situação. Justifica-se a definição da protecção de dados para cada 
elemento de dados, pois cada elemento resulta de um investimento do proprietário dos dados.

Alteração 85

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação ao disposto no primeiro 
parágrafo do n.° 2, o período de protecção 
das informações apresentadas a um 
Estado-Membro ao abrigo de sistemas ou 
práticas nacionais aplicáveis à aprovação 
de produtos biocidas, antes de serem 
apresentadas para os fins da Directiva 
98/8/CE ou do presente regulamento, deve 
terminar no termo de qualquer período 
remanescente previsto nas regras 
nacionais ou em 14 de Maio de 2014, 
conforme a data que ocorrer mais cedo, a 
menos que tais informações tenham sido 
obtidas após 14 de Maio de 2000.

Suprimido

Or. de

Justificação

Não se justifica a distinção entre dados novos e dados previamente existentes.

Alteração 86

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A revogação de uma carta de acesso 
antes do seu termo invalida, com efeito 
imediato, a autorização emitida com base 
na carta de acesso em questão.
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Or. de

Justificação

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

Alteração 87

Proposta de regulamento
Artigo 51 –  n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se esses ensaios ou estudos já tiverem sido 
apresentados em relação a um pedido 
anterior, a autoridade competente ou a 
Agência deve, sem demora, comunicar ao 
potencial requerente o nome e dados de 
contacto do proprietário da informação.

Se esses ensaios ou estudos já tiverem sido 
apresentados em relação a um pedido 
anterior, a autoridade competente ou a 
Agência deve, sem demora, avaliar a 
equivalência técnica no que respeita à 
fonte da comparação. Se o resultado da 
avaliação da equivalência técnica for 
positivo, a autoridade competente ou a 
Agência deve, sem demora, comunicar ao 
potencial requerente o nome e dados de 
contacto do proprietário da informação.

Or. de

Justificação

Antes de se considerar a hipótese de partilha de estudos no âmbito da partilha de 
informações, é necessário determinar a respectiva equivalência técnica. Caso contrário, é 
impossível estabelecer se os dados disponíveis são aplicáveis ao objecto de ensaio do 
requerente ulterior.
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Alteração 88

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Tendo em conta que a tentativa de alcançar um acordo entre duas partes, ou seja, entre o 
proprietário e o requerente ulterior, pode não ser bem-sucedida, ambas as partes devem
informar a Agência. Não faz sentido que o requerente informe o proprietário, dado que este é 
uma das partes no acordo fracassado. A fim de assegurar a harmonização a nível da UE da 
partilha de dados obrigatória, a Comissão deve criar um organismo arbitral para a União.

Alteração 89

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No caso de um produto biocida já 
autorizado ao abrigo dos artigos 15.º, 25.º e 
28.º, e quando todos os períodos de 
protecção de informações ao abrigo do 

No caso de um produto biocida já 
autorizado ao abrigo dos artigos 15.º, 25.º e 
28.º, e quando todos os períodos de 
protecção de informações ao abrigo do 
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artigo 49.º já tiverem terminado, a 
autoridade competente receptora ou a 
Agência pode autorizar que um requerente 
ulterior de uma autorização remeta para os 
dados fornecidos pelo primeiro requerente, 
na medida em que o requerente ulterior 
possa comprovar que o produto biocida é 
semelhante e as respectivas substâncias 
activas são tecnicamente equivalentes ao 
produto anteriormente autorizado, 
incluindo no que diz respeito ao grau de 
pureza e à natureza das impurezas.

artigo 49.º já tiverem terminado, a 
autoridade competente receptora ou a 
Agência pode autorizar que um requerente 
ulterior de uma autorização remeta para os 
dados fornecidos pelo primeiro requerente, 
e quando os períodos de protecção de 
dados ao abrigo do artigo 49.º não tiverem 
terminado, a autoridade receptora 
competente ou a Agência pode autorizar 
que um requerente ulterior remeta para 
os dados fornecidos pelo primeiro 
requerente ao abrigo do artigo 52.º, em 
ambos os casos, na medida em que o 
requerente ulterior possa comprovar que o 
produto biocida é semelhante e as 
respectivas substâncias activas são 
tecnicamente equivalentes ao produto 
anteriormente autorizado, incluindo no que 
diz respeito ao grau de pureza e à natureza 
das impurezas. 

Or. de

Justificação

A semelhança e a equivalência técnica também devem ser demonstradas nos casos em que, 
apesar de o período de protecção de dados ainda não ter terminado, um requerente ulterior 
pretenda partilhar os dados.

Alteração 90

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As autoridades competentes realizam 
controlos oficiais a fim de verificar se os 
fabricantes de substâncias activas 
colocadas no mercado para utilização em 
produtos biocidas apresentaram à 
Comissão as informações sobre a 
substância activa, referida no anexo II ou 
numa carta de acesso para um dossiê que 
cumpra os requisitos do anexo II.

Or. de
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Justificação

A fiscalização do mercado deve também abranger as substâncias activas colocadas no 
mercado para utilização em produtos biocidas. Nos termos do regulamento, os fabricantes 
estão obrigados a cumprir muitas regras para atingirem o grau de conformidade que deve 
ser garantido a nível nacional.

Alteração 91

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve, até 1 de Janeiro de 
2023, elaborar um relatório sobre a 
aplicação do presente regulamento e, em 
especial, sobre o funcionamento do 
procedimento de autorização comunitária e 
de reconhecimento mútuo. A Comissão 
deve apresentar o relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

4. A Comissão deve, até 1 de Janeiro de 
2023, elaborar um relatório sobre a 
aplicação do presente regulamento e, em 
especial, sobre o funcionamento do 
procedimento de autorização comunitária e 
de reconhecimento mútuo. A Comissão 
deve apresentar o relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho. Com base nesse 
relatório, a Comissão deve proceder a 
uma revisão, para avaliar se o 
regulamento carece de alterações.

Or. de

Justificação

O relatório elaborado pela Comissão deve anteceder um processo de revisão mais vasto, 
para que as principais dificuldades sejam identificadas tão precocemente quanto possível e o 
regulamento possa, se necessário, ser alterado em devido tempo.

Alteração 92

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Uma pessoa que apresente à Agência ou 
a uma autoridade competente informações 
relativas a uma substância activa para fins 
do presente regulamento pode solicitar que 
as informações previstas no n.° 2 do artigo 
56.° não sejam disponibilizadas, indicando 

3. Uma pessoa que apresente à Agência ou 
a uma autoridade competente informações 
relativas a uma substância activa ou a um 
produto biocida para fins do presente 
regulamento pode solicitar que as 
informações previstas no n.° 2 do artigo 
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as razões pelas quais a divulgação da 
informação poderia ser prejudicial para os 
seus interesses comerciais ou os de 
qualquer outra parte em causa.

56.° não sejam disponibilizadas, indicando 
as razões pelas quais a divulgação da 
informação poderia ser prejudicial para os 
seus interesses comerciais ou os de 
qualquer outra parte em causa.

Or. de

Justificação

Este artigo deve referir-se às informações sobre produtos biocidas.

Alteração 93

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Sob reserva do disposto no artigo 24.º 
do Regulamento (CE) n.º 1272/2008, a 
denominação na nomenclatura IUPAC 
das substâncias activas referidas no n.º 1, 
alínea a), do presente artigo que apenas 
sejam utilizadas numa ou mais das 
seguintes formas:
i) para efeitos de investigação e 
desenvolvimento científicos;
ii) em actividades de investigação e 
desenvolvimento orientadas para produtos 
e processos.

Suprimido

Or. de

Justificação

As informações sobre investigação e desenvolvimento devem ser confidenciais.
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Alteração 94

Proposta de regulamento
Artigo 61-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 61.º-A
1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que todos os utilizadores profissionais, 
distribuidores e consultores tenham 
acesso a informações adequadas sobre os 
usos, os riscos e a utilização segura de 
biocidas. 
2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para colocar à 
disposição do público informações sobre 
os usos e os riscos dos biocidas, bem como 
sobre alternativas para minimizar a 
utilização de produtos biocidas. 

Or. de

Justificação
Contribui para que os utilizadores profissionais e os consumidores sejam informados sobre a 
utilização segura dos produtos, alternativas compatíveis e produtos biocidas sem riscos.

Alteração 95

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

As taxas devem referir-se a trabalho necessário, que tenha sido executado de forma 
adequada e eficiente. Por conseguinte, é inaceitável uma taxa anual sem justificação. As 
taxas só devem ser cobradas quando tal seja efectivamente necessário.
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Alteração 96

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

Texto da Comissão Alteração

Os produtos biocidas que não tenham sido 
objecto de um pedido de autorização de 
produto apresentado de acordo com o 
estabelecido no segundo parágrafo já não 
podem ser colocados no mercado com 
efeitos a partir de seis meses após a data 
em que a inclusão se torna efectiva. A 
eliminação, armazenagem e utilização das 
existências de produtos biocidas que não 
foram objecto de um pedido de autorização 
em conformidade com o estabelecido no 
segundo parágrafo são permitidas durante 
dezoito meses após a data em que a 
inclusão se torna efectiva.

Os produtos biocidas que não tenham sido 
objecto de um pedido de autorização de 
produto apresentado de acordo com o 
estabelecido no segundo parágrafo não 
podem ser colocados no mercado após a 
data em que a inclusão se torna efectiva. A 
eliminação, armazenagem e utilização das 
existências de produtos biocidas que não 
foram objecto de um pedido de autorização 
em conformidade com o estabelecido no 
segundo parágrafo são permitidas durante 
seis meses após a data em que a inclusão se 
torna efectiva.

Or. de

Justificação

Não devem ser necessários prazos mais longos, pois os utilizadores a jusante devem conhecer 
as suas obrigações e o estado da revisão da substância activa.

Alteração 97

Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os pedidos de autorização de 
substâncias, misturas e dispositivos 
considerados produtos biocidas em 
conformidade com o n.º 1, segundo 
parágrafo da alínea a), do artigo 3.° que 
estavam disponíveis no mercado em… [JO: 
inserir a data referida no primeiro 
parágrafo do artigo 85.º] devem ser 
apresentados o mais tardar até 1 de Janeiro 
de 2017.

1. Os pedidos de autorização de 
substâncias, misturas e dispositivos 
considerados produtos biocidas em 
conformidade com o n.º 1, segundo 
parágrafo da alínea a), do artigo 3.° que 
estavam disponíveis no mercado em… [JO: 
inserir a data referida no primeiro 
parágrafo do artigo 85.º] devem ser 
apresentados o mais tardar até 1 de Janeiro 
de 2017. A presente disposição não se 
aplica a substâncias activas produzidas in 
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situ destinadas à desinfecção da água 
para consumo humano. 

Or. de

Justificação

A desinfecção da água potável está suficientemente regulamentada pela directiva relativa à 
qualidade da água destinada ao consumo humano (98/83/CE) e pelo regulamento REACH.

Alteração 98

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º -1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-A. A partir de 1 de Janeiro de 2014, 
qualquer fabricante de uma substância 
activa existente no mercado para 
utilização em produtos biocidas deve 
apresentar à Agência um pedido de 
inclusão da respectiva substância activa 
no anexo I. As autoridades competentes 
realizam os controlos oficiais previstos no 
artigo 54.º, n.º 1. 

Or. de

Justificação

Só as empresas que contribuem para o sistema devem ser autorizadas a fabricar e a 
comercializar as suas substâncias activas destinadas à utilização em produtos biocidas. O 
controlo adequado do mercado das substâncias activas é a melhor forma de combater o 
problema dos abusos. Os Estados-Membros devem ser obrigados a determinar os produtos 
biocidas que existem nos respectivos mercados, se os fabricantes das substâncias activas 
apresentaram um dossiê para inclusão no anexo I e se o aplicam.

Alteração 99

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes realizam os 
controlos oficiais previstos no n.º 1 do 
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artigo 54.º. 

Or. de

Justificação

Só as empresas que contribuem para o sistema devem ser autorizadas a fabricar e a 
comercializar as suas substâncias activas destinadas à utilização em produtos biocidas. O 
controlo adequado do mercado das substâncias activas é a melhor forma de combater o 
problema dos abusos. Os Estados-Membros devem ser obrigados a determinar os produtos 
biocidas que existem nos respectivos mercados, se os fabricantes das substâncias activas 
apresentaram um dossiê para inclusão no anexo I e se o aplicam.

Alteração 100

Proposta de regulamento
Anexo III – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Sempre que possível, as informações 
devem ser obtidas com base em dados 
existentes, a fim de evitar os ensaios em 
animais. Em particular, devem ser 
utilizadas as disposições da Directiva 
1999/45/CE ou do Regulamento (CE) 
n.º 1272/2008.

Or. de

Justificação

Visa-se evitar ensaios desnecessários com animais vertebrados.

Alteração 101

Proposta de regulamento
Anexo III – Título 1 – Ponto 2.2

Texto da Comissão Alteração

2.2. Informações quantitativas e 
qualitativas pormenorizadas sobre a 
composição do produto biocida (por 
exemplo, substância(s) activa(s), 
impurezas, adjuvantes, componentes 

2.2. Informações quantitativas e 
qualitativas pormenorizadas sobre a 
composição do produto biocida (por 
exemplo, substância(s) activa(s), 
impurezas, adjuvantes, componentes 
inertes) no respeito dos limites de 
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inertes) concentração estabelecidos no n.º 2-B do 
artigo 16.

Or. de

Justificação

Visa-se conformar este ponto ao novo n.º 2-B do artigo 16.

Alteração 102

Proposta de regulamento
Anexo VI – Ponto 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

22-A. Com vista à redução dos ensaios em 
animais, a determinação dos efeitos 
adversos deve basear-se, sempre que 
possível, nas informações sobre a 
substância activa e nas informações 
existentes sobre as substâncias 
potencialmente perigosas contidas no 
produto biocida. Em particular, devem ser 
utilizadas as disposições da Directiva 
1999/45/CE ou do Regulamento (CE) 
n.º 1272/2008 para determinar os efeitos 
adversos do produto biocida.

Or. de

Justificação

Visa-se evitar ensaios desnecessários com animais vertebrados.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Os biocidas fazem parte da nossa civilização e do nosso modelo de vida. São indispensáveis 
para mantermos nos nossos elevados níveis de exigência em matéria de saúde e higiene. 
Devido à forte densidade populacional e à mobilidade internacional, a nossa sociedade exige 
formas de higiene especiais, que impeçam a transmissão de germes e doenças. Os biocidas 
têm de ser eficazes e, por isso, também é frequente serem perigosos. Por conseguinte, é 
necessária uma sensibilidade especial na abordagem a estas substâncias. 
Em simultâneo, o novo regulamento relativo aos biocidas deve assegurar que os fabricantes, 
sobretudo organizados em estruturas de média dimensão, consigam aplicar estas normas na 
produção sem que daí resultem desvantagens concorrenciais que, em alguns casos, poderiam 
mesmo levar à supressão de precursores ou produtos.

O presente regulamento visa uniformizar a regulamentação legal já existente a nível europeu e 
adaptá-la à evolução técnica mais recente. É essencial que tanto os consumidores como os 
fabricantes de biocidas e produtos contendo biocidas possam agir com base em normas 
mínimas válidas em toda a União Europeia. 

A relatora considera que o projecto de regulamento apresentado pela Comissão carece ainda 
de um considerável esforço de aperfeiçoamento, a fim de garantir a realização dos objectivos 
visados, como a eliminação das insuficiências da directiva actual, o aperfeiçoamento do 
procedimento de autorização e um processo decisório mais ágil, acompanhado do 
desenvolvimento de  um nível de protecção elevado. 
O novo regulamento deve prestar especial atenção a três domínios fundamentais: a protecção 
do ambiente, a defesa do consumidor e uma aplicação segura e prática por parte dos 
fabricantes.

Para o ambiente:

Na autorização, comercialização e utilização de biocidas, é importante garantir a aplicação do 
princípio da precaução e critérios de exclusão claros. Só assim se conseguirá atingir um nível 
elevado de protecção da saúde humana e animal, bem como da criação em geral. 
No que toca à concessão de licenças, o regulamento deve também contemplar a evolução 
técnica das substâncias activas, como, por exemplo, a utilização cada vez mais frequente de 
nanomateriais. Por conseguinte, para garantir um elevado nível de protecção no futuro e a 
segurança jurídica para os produtores, a relatora considera necessária a criação de uma 
definição uniforme de nanomateriais e a adaptação regular do texto do regulamento aos 
progressos tecnológicos. 

Para a defesa do consumidor:

Os consumidores devem poder partir do princípio de que os produtos que adquirem cumprem 
normas mínimas uniformes no mercado interno da UE, independentemente do 
Estado-Membro onde o produto seja adquirido. Para impedir que estas normas sejam 
contornadas, é necessário que os produtos de fabricantes não europeus e os materiais e 
substâncias activas utilizados por esses fabricantes também estejam em conformidade com as 
normas da UE. Por conseguinte, é tão necessária uma rotulagem clara dos materiais e 
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produtos tratados como a correspondente autorização dos produtos biocidas, 
independentemente de terem origem no interior ou no exterior da União Europeia.                  

Além disso, os utilizadores profissionais e os consumidores de produtos biocidas devem ser 
informados sobre a utilização segura desses produtos, bem como sobre as alternativas 
compatíveis e a segurança dos produtos biocidas. Esta divulgação deve incluir sempre a 
formação de grupos-alvo pertinentes, pelo menos dos utilizadores profissionais. 

Para a aplicação prática e manuseamento do regulamento:

Para fazer face aos requisitos cada vez mais exigentes em matéria de produtos biocidas, além 
da produção, a área da investigação e desenvolvimento adquire uma importância especial. A 
indústria, em especial no sector dos biocidas, tem, porém, de conciliar volumes de produção 
reduzidos com processos de fabrico e autorização dispendiosos. Isto obriga a um esforço 
adequado, condições-quadro justas e custos comportáveis para o registo e autorização de 
biocidas, sem fazer as empresas perderem o interesse no desenvolvimento dos produtos 
existentes e na investigação de novos produtos.

A introdução de uma autorização comunitária representa, neste contexto, um passo decisivo 
rumo a um mercado europeu harmonizado para produtos biocidas. É o melhor e mais eficiente 
sistema para melhorar a disponibilidade destes produtos, incentivar a inovação e obter 
benefícios adicionais para a saúde humana e para a protecção da natureza. Um sistema de 
autorizações centralizado tem, ademais, um efeito positivo único no mercado interno, pois 
permite avaliações coerentes e uma aplicação uniforme dos requisitos em todos os 
Estados-Membros. Além disso, também contribui para melhorar a defesa dos consumidores. 
O procedimento de autorização comunitária deve, por isso, ser alargado a todas as categorias 
de produtos.
No âmbito do procedimento de autorização, deve haver o cuidado de excluir toda e qualquer 
forma de abuso ou aproveitamento, por exemplo, de informações de produtos ou segredos 
industriais. 
O futuro regulamento prevê um procedimento simplificado para a autorização de produtos 
mediante determinadas condições, a fim de evitar custos desnecessários e taxas excessivas. 
Além disso, importa clarificar que devem ser utilizados diferentes procedimentos consoante o 
nível e a relevância das alterações previstas de um produto biocida em comparação com a 
autorização original. Assim, para pequenas alterações dos produtos biocidas, apenas seria 
necessário um procedimento simplificado, sem um procedimento administrativo complexo e 
moroso, desde que as referidas alterações não tenham um efeito negativo no nível de risco ou 
na eficácia do produto.


