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Alteração 101
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Considerando 14 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O risco para o ambiente ou para a saúde humana reside não tanto no princípio activo, dado 
que são reduzidas as quantidades utilizadas em cada produto, mas antes no próprio produto 
e na sua utilização. Terá pouca relevância comparar apenas os produtos que contêm uma 
substância designada como candidata a substituição. São muito poucas as novas substâncias 
activas encontradas todos os anoscapazes de substituir as antigas, e as substâncias indicadas 
como candidatas a substituição permanecerão no mercado mais tempo do que o previsto. 
Para estimular a inovação, é essencial promover no mercado apenas os produtos mais 
seguros.

Alteração 102
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Considerando 20 
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

É necessário manter o tipo de produtos biocidas 20 da antiga Directiva 98/80/CE 
("Conservantes para géneros alimentícios ou alimentos para animais"), mas a sua definição 
tem de ser alterada, visto que estes produtos biocidas não são conservantes, mas sim 
desinfectantes (pelo que a antiga definição gerava confusão). Por exemplo, os produtos 
utilizados para desinfectar os agentes patogénicos humanos nos alimentos para animais, 
como salmonelas, não cumprem os requisitos da regulamentação relativa aos aditivos 
alimentares. Na verdade, os produtos não têm um impacto positivo nos alimentos para 
animais nem aumentam o seu rendimento.

Alteração 103
Cristian Silviu Buşoi

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. en
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Alteração 104
Cristian Silviu Buşoi

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 
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.

(24) A fim de facilitar o acesso ao mercado 
interno e de evitar o tempo e os custos 
adicionais decorrentes da obtenção de 
autorizações nacionais distintas em 
diferentes Estados-Membros, a Comissão 
decidiu introduzir um procedimento de 
autorização comunitária em relação a 
todos os produtos biocidas.

Or. en

Alteração 105
Cristian Silviu Buşoi

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 

(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 
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litígios; especificar as quantidades globais 
máximas aplicáveis de substâncias activas 
ou de produtos biocidas que podem ser 
libertadas durante a realização de 
experiências e os dados mínimos a 
apresentar; estabelecer uma estrutura 
harmonizada de taxas e outras regras 
referentes ao pagamento de taxas e 
emolumentos a autoridades competentes e 
à Agência; adaptar os anexos ao progresso 
científico e técnico; executar o programa 
de trabalho e estabelecer os direitos e as 
obrigações conexos das autoridades 
competentes e dos participantes no 
programa e prolongar a duração do 
programa de trabalho por um determinado 
período. Atendendo a que têm alcance 
geral e se destinam a alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
nomeadamente completando-o mediante o 
aditamento de novos elementos não 
essenciais, essas medidas devem ser 
aprovadas de acordo com o procedimento 
de regulamentação com controlo previsto 
no artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE.

que podem ser libertadas durante a 
realização de experiências e os dados 
mínimos a apresentar; estabelecer uma 
estrutura harmonizada de taxas e outras 
regras referentes ao pagamento de taxas e 
emolumentos a autoridades competentes e 
à Agência; adaptar os anexos ao progresso 
científico e técnico; executar o programa 
de trabalho e estabelecer os direitos e as 
obrigações conexos das autoridades 
competentes e dos participantes no 
programa e prolongar a duração do 
programa de trabalho por um determinado 
período. Atendendo a que têm alcance 
geral e se destinam a alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
nomeadamente completando-o mediante o 
aditamento de novos elementos não 
essenciais, essas medidas devem ser 
aprovadas de acordo com o procedimento 
de regulamentação com controlo previsto 
no artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE.

Or. en

Alteração 106
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Considerando 66 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Os materiais destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios não devem ser 
incluídos no âmbito de aplicação desta proposta, já que isso originaria dupla 
regulamentação e avaliação. Os materiais destinados a entrar em contacto com géneros 
alimentícios já estão contemplados no Regulamento (CE) n.º 1935/2004 relativo aos 
materiais e objectos destinados a entrar em contacto com os alimentos. A serem efectuadas 
modificações às normas que regem os materiais destinados a entrar em contacto com géneros 
alimentícios, as mesmas devem processar-se através de uma revisão da legislação relativa a 
estes materiais, e não alargando o âmbito de aplicação do regulamento relativo aos produtos 
biocidas.

Alteração 107
Evelyne Gebhardt

Proposta de regulamento
Artigo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1º-A
Princípio da precaução

O presente regulamento baseia-se no 
princípio da precaução.

Or. de

Alteração 108
Evelyne Gebhardt

Proposta de regulamento
Artigo 1-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.°-B
Objectivo do Regulamento 

O presente regulamento tem por objectivo 
garantir um elevado nível de protecção da 
saúde e do ambiente.   Deve ser 
dispensada especial atenção à protecção 
das crianças, das grávidas e das pessoas 
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doentes. 

Or. de

Alteração 109
Ashley Fox, Anja Weisgerber

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Os materiais destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios não devem ser 
incluídos no âmbito de aplicação desta proposta, já que isso originaria dupla 
regulamentação e avaliação. Os materiais destinados a entrar em contacto com géneros 
alimentícios já estão contemplados no Regulamento (CE) n.º 1935/2004. A serem efectuadas 
modificações às normas que regem os materiais destinados a entrar em contacto com géneros 
alimentícios, as mesmas devem processar-se através de uma revisão da legislação relativa a 
estes materiais, e não alargando o âmbito de aplicação do regulamento relativo aos produtos 
biocidas.

Alteração 110
Amalia Sartori

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

Texto da Comissão Alteração

(k) "Material ou artigo tratado" (k) «Material ou artigo tratado»
qualquer substância, mistura, material ou 
artigo tratado com, ou que incorpore, um 
ou mais produtos biocidas com a intenção 
de proteger a substância, mistura, 

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

se destinam;

Or. it

Justificação

Esta alteração alarga a definição de artigos e materiais tratados, a fim de incluir quer 
artigos que são utilizados como protecção, como as tintas, quer os artigos com efeito externo, 
como as redes mosquiteiras. A avaliação é, por conseguinte, química.

Alteração 111
Ashley Fox, Anja Weisgerber

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

quaisquer materiais ou artigos destinados 
a entrar em contacto com os géneros 
alimentícios, abrangidos pelo 
Regulamento (CE) n.° 1935/200443;
43 JO L 338, 13.11.2004, p. 4

Or. en

Justificação

Os materiais destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios não devem ser 
incluídos no âmbito de aplicação desta proposta, já que isso originaria dupla 
regulamentação e avaliação. Os materiais destinados a entrar em contacto com géneros 
alimentícios já estão contemplados no Regulamento (CE) n.º 1935/2004. A serem efectuadas 
modificações às normas que regem os materiais destinados a entrar em contacto com géneros 
alimentícios, as mesmas devem processar-se através de uma revisão da legislação relativa a 
estes materiais, e não alargando o âmbito de aplicação do regulamento relativo aos produtos 
biocidas.
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Alteração 112
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) A exposição do homem a essa 
substância activa num produto biocida, em 
condições de utilização prescritas, é 
negligenciável ou devidamente 
controlada, através de medidas de 
utilização sustentável e tendo em conta os 
princípios intrínsecos da substância, em 
particular quando o produto é utilizado em 
sistemas fechados ou em condições 
rigorosamente controladas;

Or. en

Justificação

Uma gestão séria do risco pode reduzir a exposição dos utilizadores, tanto profissionais 
como não profissionais, e, em última instância, proteger o ambiente e a saúde dos 
utilizadores. Uma pequena quantidade de uma substância activa, ainda que classificada 
como CMR1, não colocaria qualquer risco para a saúde humana, em virtude de o produto ser 
adequadamente concebido para evitar qualquer abuso. Por conseguinte, é o produto e a sua 
utilização que determinam a existência de um risco, já que, neste caso, a substância activa se 
apresenta numa quantidade muito baixa.

Alteração 113
Evelyne Gebhardt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O requerente deve apresentar à Agência 
Europeia dos Produtos Químicos (a seguir 
designada «a Agência») o pedido de 
inclusão de uma substância activa no anexo 
I, ou de introdução de alterações 
subsequentes às condições de inclusão de 
uma substância activa, e indicar o nome da 
autoridade competente do Estado-Membro 

1. O requerente deve apresentar à Agência 
Europeia dos Produtos Químicos (a seguir 
designada «a Agência») o pedido de 
inclusão de uma substância activa no anexo 
I, ou de introdução de alterações 
subsequentes às condições de inclusão de 
uma substância activa. A Agência deve 
indicar o nome da autoridade competente 
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que escolheu para proceder à avaliação do 
seu pedido. Essa autoridade competente 
(seguidamente designada «a autoridade 
competente de avaliação») é responsável 
pela avaliação do pedido.

do Estado-Membro que escolheu para 
proceder à avaliação do seu pedido. Essa 
autoridade competente (seguidamente 
designada «a autoridade competente de 
avaliação») é responsável pela avaliação do 
pedido.

Or. de

Justificação

É necessário evitar que os Estados-Membros sejam confrontados com um grande número de 
pedidos. Desta forma, garante-se uma repartição equilibrada das tarefas entre os Estados-
Membros.

Alteração 114
Evelyne Gebhardt

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

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

3. Salvo indicação em contrário na decisão 
de renovação da inclusão da substância 
activa no anexo I, a renovação da inclusão 
deve ser revista uma vez decorridos dez 
anos.

Or. de

Alteração 115
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O sector necessita de mais flexibilidade na cadeia de fornecimento. De facto, não é raro que 
um produto seja importado num país e colocado no mercado sob a responsabilidade de um 
distribuidor que não é o titular da autorização, ou, no caso das empresas multinacionais, que 
cada empresa associada seja responsável pela colocação do produto no mercado no seu 
próprio país. Uma disposição estabelecendo que o titular da autorização e a pessoa 
responsável pela colocação do produto no mercado sejam idênticos criaria um quadro muito 
rígido e pouco prático para a indústria trabalhar.

Alteração 116
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – proémio 

Texto da Comissão Alteração

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

1. Um produto biocida deve ser 
considerado produto biocida de baixo risco 
se for cumprida, no mínimo, uma das
seguintes condições:

Or. en

Justificação

As características intrínsecas de uma substância activa, por si só, não devem determinar a 
sua adequação a produtos de baixo risco, uma vez que os riscos podem advir mais da 
exposição ao produto do que do risco da substância activa. Tendo em conta que alguns 
biocidas são utilizados por não profissionais, é importante garantir a segurança destes 
produtos através de uma melhor informação e de precauções na sua utilização. Por fim, o 
sector deve ser incentivado a concentrar os seus esforços de investigação e inovação no 
desenvolvimento de produtos de baixo risco.

Alteração 117
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 2 - parte introdutória 
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Texto da Comissão Alteração

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

Contudo, são necessárias medidas 
específicas de utilização sustentável, com 
tecnologias adequadas para controlar a 
utilização, se um produto biocida 
preencher, pelo menos, duas das seguintes 
condições

Or. en

Justificação

As características intrínsecas de uma substância activa, por si só, não devem determinar a 
sua adequação a produtos de baixo risco, uma vez que os riscos podem advir mais da 
exposição ao produto do que do risco da substância activa. Tendo em conta que alguns 
biocidas são utilizados por não profissionais, é importante garantir a segurança destes 
produtos através de uma melhor informação e de precauções na sua utilização. Por fim, o 
sector deve ser incentivado a concentrar os seus esforços de investigação e inovação no 
desenvolvimento de produtos de baixo risco.

Alteração 118
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en



PE439.908v01-00 14/37 AM\809157PT.doc

PT

Justificação

As características intrínsecas de uma substância activa, por si só, não devem determinar a 
sua adequação a produtos de baixo risco, uma vez que os riscos podem advir mais da 
exposição ao produto do que do risco da substância activa. Tendo em conta que alguns 
biocidas são utilizados por não profissionais, é importante garantir a segurança destes 
produtos através de uma melhor informação e de precauções na sua utilização. Por fim, o 
sector deve ser incentivado a concentrar os seus esforços de investigação e inovação no 
desenvolvimento de produtos de baixo risco.

Alteração 119
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.° 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. O requerente de uma autorização 
deve, nas circunstâncias definidas nos 
n.°s 1 e 2, apresentar à autoridade 
competente:
(i) informação sobre pontos de venda 
específicos 
(ii) instruções específicas sobre a 
utilização de equipamento de protecção
(iii) uma brochura sobre os riscos, 
benefícios e a utilização responsável do 
produto
(iv) um relatório anual sobre eventuais 
incidentes.

Or. en

Justificação

As características intrínsecas de uma substância activa, por si só, não devem determinar a 
sua adequação a produtos de baixo risco, uma vez que os riscos podem advir mais da 
exposição ao produto do que do risco da substância activa. Tendo em conta que alguns 
biocidas são utilizados por não profissionais, é importante garantir a segurança destes 
produtos através de uma melhor informação e de precauções na sua utilização. Por fim, o 
sector deve ser incentivado a concentrar os seus esforços de investigação e inovação no 
desenvolvimento de produtos de baixo risco.
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Alteração 120
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. en

Justificação

É fundamental que, no caso dos pedidos que impliquem um subsequente procedimento de 
reconhecimento mútuo, a autoridade competente receptora aceite o pedido e todos os 
documentos afins em inglês. Este aspecto é muito importante para evitar um procedimento de 
tradução moroso e dispendioso, envolvendo a mesma documentação, para várias línguas 
europeias.

Alteração 121
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3 – proémio 

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade competente receptora ou, 
no caso de uma decisão relativa a um 
pedido de autorização comunitária, a 
Comissão deve proibir ou restringir a 
colocação no mercado ou a utilização de 
um produto biocida que contém uma 
substância activa candidata a substituição

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

benefícios em conformidade com o 
estabelecido no anexo VI demonstrar que 
estão cumpridos todos os critérios 
seguintes:

Or. en

Justificação

O risco para o ambiente ou para a saúde humana reside não tanto no princípio activo, dado 
que são reduzidas as quantidades utilizadas em cada produto, mas antes no próprio produto 
e na sua utilização. São muito poucas as novas substâncias activas encontradas todos os 
anoscapazes de substituir as antigas, e as substâncias indicadas como candidatas a 
substituição permanecerão no mercado mais tempo do que o previsto. Para estimular a 
inovação, é essencial promover no mercado apenas os produtos mais seguros.

Alteração 122
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O risco para o ambiente ou para a saúde humana reside não tanto no princípio activo, dado 
que são reduzidas as quantidades utilizadas em cada produto, mas antes no próprio produto 
e na sua utilização. São muito poucas as novas substâncias activas encontradas todos os anos 
capazes de substituir as antigas, e as substâncias indicadas como candidatas a substituição 
permanecerão no mercado mais tempo do que o previsto. Para estimular a inovação, é 
essencial promover no mercado apenas os produtos mais seguros.
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Alteração 123
Evelyne Gebhardt

Proposta de regulamento
Artigo 28.º

Texto da Comissão Alteração

Suprimido

Or. de

Alteração 124
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 33.º, 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 todas as categorias de 
produtos biocidas:

a) Produtos biocidas que contêm uma ou 
mais novas substâncias activas;
b) Produtos biocidas de baixo risco.
2. Na sequência do relatório da Comissão 
relativo à aplicação do regulamento 
referido no n.° 4 do artigo 54.° e em 
função da experiência adquirida com as 
autorizações comunitárias, a Comissão 
pode aditar outras categorias de produtos 
biocidas ao n.º 1 do presente artigo.
Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, completando-o, 
devem ser aprovadas de acordo com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no n.º 4 do artigo 72.º.

Or. en

Justificação

Um sistema centralizado de autorização tem claras vantagens para o funcionamento do 
mercado interno, já que garante avaliações coerentes e uma execução harmonizada dos 
requisitos em todos os Estados-Membros, e estabelece as melhores práticas e padrões 
análogos de protecção dos consumidores em toda a Europa. O procedimento de autorização 
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comunitária deve, por isso, ser alargado a todas as categorias de produtos. No entanto, no 
caso das empresas que comercializam produtos num único Estado-Membro ou num número 
limitado de Estados-Membros, deve ser mantida a possibilidade de requerer a autorização 
para um produto directamente aos Estados-Membros.

Alteração 125
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 33.º, 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.
Uma autorização comunitária requer a 
adopção de medidas de utilização 
sustentável, sempre que isso seja 
adequado para garantir o mesmo nível de 
saúde humana e de protecção do 
ambiente em toda a União Europeia. 
Essas medidas podem variar em função 
do tipo de produto. 

a) Produtos biocidas que contêm uma ou 
mais novas substâncias activas;
b) Produtos biocidas de baixo risco.
2. Na sequência do relatório da Comissão 
relativo à aplicação do regulamento 
referido no n.° 4 do artigo 54.° e em 
função da experiência adquirida com as 
autorizações comunitárias, a Comissão 
pode aditar outras categorias de produtos 
biocidas ao n.º 1 do presente artigo.
Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, completando-o, 
devem ser aprovadas de acordo com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no n.º 4 do artigo 72.º.

Or. en

Justificação

A maior parte dos Estados-Membros não dispõe presentemente de um sistema de autorização 
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de biocidas.  É por isso mais adequado fazer tramitar o procedimento de autorização 
directamente a nível da UE, a fim de garantir a igualdade entre todos os cidadãos da UE no 
que diz respeito à protecção da saúde humana e do ambiente. Além disso, a maior parte das 
substâncias activas existentes terá sido então já avaliada. Por fim, a indústria dos biocidas 
deve ser incentivada a inovar. Isso requer um procedimento simplificado, dotado de prazos 
mais curtos, de molde a melhorar a regulamentação. 

Alteração 126
Ashley Fox, Amalia Sartori

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Produtos biocidas destinados a serem 
utilizados pelos consumidores num 
ambiente doméstico, ou por utilizadores 
profissionais, segundo condições e
instruções de utilização semelhantes no 
território da União Europeia, e que 
preencham os critérios enumerados no 
artigo 33.°, alínea a).

Or. en

Justificação

Um dos principais objectivos do sistema de autorização da União é garantir avaliações 
coerentes da segurança do produto, padrões comuns de defesa do consumidor e a aplicação 
harmonizada dos requisitos em todos os Estados-Membros. Os produtos biocidas, que são 
utilizados de forma semelhante em toda a UE, devem beneficiar do regime de autorização da 
União Europeia. Estes produtos são utilizados num ambiente doméstico ou profissional como 
meio eficaz e com uma boa relação custo/eficácia para proteger a saúde pública, reduzindo 
deste modo o ónus de doenças infecciosas. Estes produtos têm instruções de utilização 
simples e claras.

Alteração 127
Ashley Fox, Amalia Sartori

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

Em conformidade com o disposto na 
alínea b-A) do n.°1 do artigo 33.°, um 
produto é considerado como produto 
biocida sujeito a condições de utilização 
semelhantes se forem satisfeitas todas as 
condições que seguidamente se enunciam. 
O produto biocida: 
(i) Está sujeito a condições de utilização 
semelhantes no território da União 
Europeia, em conformidade com 
instruções de utilização;
(ii) Já é comercializado no mercado em, 
pelo menos, (x) Estados-Membros ou 
deverá ser lançado no mercado de, pelo 
menos, (x) Estados-Membros, dentro de 
um prazo de dois anos a contar da data de 
concessão da autorização; 
(iii) não requer o recurso a equipamento 
de protecção individual nas condições de 
utilização nos termos do anexo VI e, 
quando utilizado em condições normais e 
razoavelmente previsíveis de utilização, 
cumpre os requisitos enunciados no n.°1 
do artigo 16.°.
A fim de definir ou adaptar o número dos 
Estados-Membros referidos no ponto (ii), 
a Comissão adopta um acto delegado em 
conformidade com o artigo [...].    

Or. en

Justificação

Os critérios baseiam-se na aplicação orientada e coerente e na utilização desses tipos de 
produtos em toda a UE (número de Estados-Membros a determinar), bem como no seu 
contributo positivo para a protecção da saúde humana e animal. O anexo VI estabelece os 
princípios para a avaliação dos processos relativos aos produtos biocidas, a fim de assegurar 
um elevado nível de protecção harmonizada dos seres humanos e do ambiente. Isso envolve 
uma avaliação de risco detalhada dos produtos durante a sua utilização. Em caso de 
identificação de um risco, o equipamento de protecção individual precisaria de ser 
especificado. A ausência desse equipamento constitui por conseguinte uma indicação de risco 
limitado.
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Alteração 128
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

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

Alteração 129
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Uma modificação de uma autorização 
existente deve ser abrangida por uma das 
seguintes categorias tal como referidas 
nas alíneas u-A), u-B) e u-C) do artigo 
3.°: 
a) alteração administrativa;
b) alteração menor ou
c) alteração importante.

Or. en
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Justificação

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

Alteração 130
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Para estabelecer um equilíbrio adequado entre o livre comércio de mercadorias e um 
mercado seguro, o presente artigo, consagrado ao comércio paralelo, deve cingir-se a 
produtos idênticos, que tenham por base as mesmas especificações e conteúdo, no que 
respeita às substâncias activas e adjuvantes.

Alteração 131
Evelyne Gebhardt

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 3 – proémio 
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 132
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O requisito relativo a uma autorização nacional constitui um obstáculo importante à 
inovação, uma vez que implica um período de espera muito longo antes de o ensaio poder ser 
realizado. Por conseguinte, embora mantendo a necessidade de avaliação prévia por parte 
da autoridade competente, deve ser fixado um período de 30 dias para avaliar se o ensaio ou 
a experiência proposta suscita preocupações e para emitir o respectivo parecer. Por fim, 
quando um ensaio é realizado num único Estado-Membro, a notificação à Comissão e às 
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restantes autoridades competentes não serve um propósito claro nem proporciona qualquer 
benefício.

Alteração 133
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

O requisito relativo a uma autorização nacional constitui um obstáculo importante à 
inovação, uma vez que implica um período de espera muito longo antes de o ensaio poder ser 
realizado. Por conseguinte, embora mantendo a necessidade de avaliação prévia por parte 
da autoridade competente, deve ser fixado um período de 30 dias para avaliar se o ensaio ou 
a experiência proposta suscita preocupações e para emitir o respectivo parecer. Por fim, 
quando um ensaio é realizado num único Estado-Membro, a notificação à Comissão e às 
restantes autoridades competentes não serve um propósito claro nem proporciona qualquer 
benefício.

Alteração 134
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os produtos biocidas não autorizados ou 
as substâncias activas para uso exclusivo 

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

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

Or. en

Justificação

O requisito relativo a uma autorização nacional constitui um obstáculo importante à 
inovação, uma vez que implica um período de espera muito longo antes de o ensaio poder ser 
realizado. Por conseguinte, embora mantendo a necessidade de avaliação prévia por parte 
da autoridade competente, deve ser fixado um período de 30 dias para avaliar se o ensaio ou 
a experiência proposta suscita preocupações e para emitir o respectivo parecer. Por fim, 
quando um ensaio é realizado num único Estado-Membro, a notificação à Comissão e às 
restantes autoridades competentes não serve um propósito claro nem proporciona qualquer 
benefício.

Alteração 135
Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

ensaios serão efectuados. O requerente 
deve elaborar e manter registos escritos 
que especifiquem a identidade do produto 
biocida ou da substância activa, os dados 
constantes no rótulo e as quantidades 
fornecidas, e elaborar um dossiê que 
inclua todos os dados disponíveis 
relativamente a eventuais efeitos na saúde 
humana ou animal e a impactos no 
ambiente. O requerente em causa deve, se 
tal lhe for solicitado, disponibilizar essas 
informações à autoridade competente.

Or. en

Justificação

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

Alteração 136
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

A utilização de determinados produtos biocidas não autorizados na União Europeia revela-se 
fácil em países terceiros: por isso, a contaminação cruzada de artigos não pode ser 
completamente excluída. Convém fixar um limiar geral para esses produtos biocidas, 
deixando ao Comité dos Produtos Biocidas a possibilidade de fixar outros, se tal se afigurar 
necessário.

Alteração 137
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox, Anja Weisgerber

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As disposições aplicáveis à rotulagem de artigos e materiais tratados não deve originar 
requisitos de informação desnecessária e não deve sobrepor-se aos requisitos em vigor no 
âmbito da legislação aplicável ao sector. Deve ser sempre tomada em consideração a 
legislação aplicável ao sector e os respectivos requisitos de informação (p. ex. rotulagem, 
fichas de dados de segurança). Por exemplo, nos termos do regulamento relativo aos 
detergentes, o nome do conservante de acordo com a nomenclatura INCI tem de ser aplicado 
nos rótulos dos produtos destinados ao público em geral e comunicado na ficha de segurança 
dos produtos institucionais e industriais. Daí que quaisquer requisitos de rotulagem 
adicionais sejam desnecessários.
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Alteração 138
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Estes requisitos de rotulagem devem apenas dizer respeito aos artigos tratados com produtos 
biocidas susceptíveis de entrar em contacto com seres humanos ou o meio ambiente, já que só 
estes produtos se podem revelar efectivamente perigosos.

Alteração 139
Ashley Fox, Anja Weisgerber

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Há além disso o risco de que a rotulagem adicional que não preveja um modo de utilização 
segura origine desnecessariamente preocupações e alarme entre os consumidores; por isso, a 
rotulagem adicional só deve ser exigida quando isso for relevante.
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Alteração 140
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox, Anja Weisgerber

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A menção no rótulo do produto do número da autorização do produto biocida utilizado para 
tratar o artigo revelará a relação entre o destinatário e o fornecedor, além de que limitará 
claramente a flexibilidade do elaborador da fórmula do produto biocida para mudar de 
fornecedor, já que cada mudança exigiria uma modificação da apresentação.  Além disso, a 
inclusão do número da autorização não comporta quaisquer benefícios em termos de 
segurança para os consumidores. Para efeitos de aplicação pelas autoridades competentes, o 
número da autorização pode ser obtido por outros meios.

Alteração 141
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Estes requisitos de rotulagem devem apenas dizer respeito aos artigos tratados com produtos 
biocidas susceptíveis de entrar em contacto com seres humanos ou o meio ambiente, já que só 
estes produtos se podem revelar efectivamente perigosos.
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Alteração 142
Ashley Fox, Anja Weisgerber

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Há além disso o risco de que a rotulagem adicional que não preveja um modo de utilização 
segura origine desnecessariamente preocupações e alarme entre os consumidores; por isso, a 
rotulagem adicional só deve ser exigida quando isso for relevante.

Alteração 143
Evelyne Gebhardt

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 3 – proémio 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 144
Evelyne Gebhardt

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 3 – alínea b) 
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Texto da Comissão Alteração

b) Informações sobre eventuais 
envenenamentos que envolvam produtos 
biocidas.

b) Informações sobre eventuais 
envenenamentos que envolvam produtos 
biocidas e as eventuais consequências 
para a saúde dos grupos vulneráveis, tais 
como crianças, grávidas e pessoas 
doentes;

Or. de

Alteração 145
Evelyne Gebhardt

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 3 – alínea b-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

b-A) Informações sobre o impacto no 
ambiente;

Or. de

Alteração 146
Evelyne Gebhardt

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 3 – alínea b-B) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

b-B) Informações sobre eventuais 
medidas para minimizar os riscos e 
desenvolver alternativas;

Or. de

Alteração 147
Evelyne Gebhardt

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 4 
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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
2019, e posteriormente, de três em três 
anos, 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.

Or. de

Alteração 148
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O texto legislativo deve indicar claramente os calendários aplicáveis. As autoridades 
competentes já concordaram com a fixação de um prazo de dois anos.
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Alteração 149
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

A eliminação, armazenagem e utilização 
das existências de produtos biocidas, em 
relação aos quais a autoridade 
competente do Estado-Membro indeferiu 
um pedido de autorização apresentado ao 
abrigo do n. º 3 ou decidiu não conceder 
autorização, são autorizadas durante 18 
meses a contar da data desse 
indeferimento ou dessa decisão.

Or. en

Alteração 150
Amalia Sartori

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

Texto da Comissão Alteração

A eliminação, armazenagem e utilização 
de existências de produtos biocidas que 
não estão autorizados para a utilização 
em causa pela autoridade competente ou 
pela Comissão são autorizadas durante 
doze meses após a data da decisão 
referida no primeiro parágrafo do n.°2 do 
artigo 80.° ou durante doze meses após a 
data referida no segundo parágrafo do 
n.°2 do artigo 80.°, conforme a que 
ocorrer mais tarde.

Or. en
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Alteração 151
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

A eliminação, armazenagem e utilização 
de existências de produtos biocidas que 
não estão autorizados para a utilização 
em causa pela autoridade competente ou 
pela Comissão são autorizadas durante 
doze meses após a data da decisão 
referida no primeiro parágrafo do n.°2 do 
artigo 80.° ou durante doze meses após a 
data referida no segundo parágrafo do 
n.°2 do artigo 80.°, conforme a que 
ocorrer mais tarde.

Or. en

Justificação

O aditamento do presente parágrafo retirado do artigo 80.° garante a coerência das medidas 
relativas aos novos produtos que serão abrangidos pelo âmbito de aplicação do Regulamento 
relativo aos produtos biocidas.

Alteração 152
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 82.º 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 82.º
Medidas transitórias relativas a materiais 

destinados a entrar em contacto com 
géneros alimentícios

Suprimido

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

Or. en

Justificação

Os materiais destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios não devem ser 
incluídos no âmbito de aplicação desta proposta, já que isso originaria dupla 
regulamentação e avaliação.  Os materiais destinados a entrar em contacto com géneros 
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alimentícios estão já contemplados no Regulamento (CE) n.º 1935/2004. A serem efectuadas 
modificações às normas que regem os materiais destinados a entrar em contacto com géneros 
alimentícios, as mesmas devem processar-se através de uma revisão da legislação relativa a 
estes materiais, e não alargando o âmbito de aplicação do regulamento relativo aos produtos 
biocidas.

Alteração 153
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Anexo III – título 1 – ponto 3.7 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A estabilidade na armazenagem e o 
período de conservação são 
genericamente determinados com base na 
estabilidade da substância activa. No caso 
das substâncias activas de fácil 
decomposição, a estabilidade na 
armazenagem e o seu período de 
conservação podem ser determinados por 
outros meios científicos válidos, tais como 
a extrapolação dos dados analíticos da 
substância activa, a partir de experiências 
de envelhecimento do produto, até atingir 
o limiar de eficácia.

Or. en

Justificação

Os ensaios de estabilidade estandardizados que se baseiam nas medições e na quantificação 
da substância activa não se adequam a produtos que contenham substâncias activas de fácil 
decomposição, como hipoclorito de sódio. Sabe-se que a decomposição destas substâncias 
supera as orientações aceites (limites FAO, OMS).  Por isso, nestes casos, é mais indicado 
que a estabilidade e o período de conservação sejam determinados por outros meios, como a 
extrapolação dos dados analíticos da substância activa, a partir de experiências de 
envelhecimento do produto, até atingir o limiar de eficácia.

Alteração 154
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Anexo V
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Texto da Comissão Alteração

 Tipo de produtos 20: - Tipo de produtos 20: Desinfectantes dos 
géneros alimentícios e dos alimentos para 
animais
Produtos utilizados para desinfectar 
géneros alimentícios ou alimentos para 
animais para fins de controlo dos 
organismos nocivos.

Or. en

Justificação

É necessário manter o tipo de produtos biocidas 20 da antiga Directiva 98/80/CE 
("Conservantes para géneros alimentícios ou alimentos para animais"), mas a sua definição 
tem de ser alterada, visto que estes produtos biocidas não são conservantes, mas sim 
desinfectantes. Por exemplo, os produtos utilizados para desinfectar os agentes patogénicos 
humanos nos alimentos para animais, como salmonelas, não cumprem os requisitos da 
regulamentação relativa aos aditivos alimentares. Na verdade, esses produtos não têm um 
impacto positivo nos alimentos para animais nem aumentam o seu rendimento.


