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Alteração 44
Bill Newton Dunn

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

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

Alteração 45
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

21-A. Dado que o Plano de Avaliação de 
Pesticidas da Organização Mundial de 
Saúde (WHOPES) assegura uma análise 
e avaliação eficazes dos efeitos dos 
insecticidas na saúde pública, a 
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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. it

Justificação

O objectivo é evitar uma inútil duplicação de esforços.

Alteração 46
Aldo Patriciello

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. it

Alteração 47
Aldo Patriciello

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 

(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 
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adquirida com as disposições relativas a 
autorizações comunitárias, pode decidir 
alargar o âmbito do procedimento de 
autorização comunitária a outros 
produtos biocidas. 

autorização comunitária para todos os 
produtos biocidas.

Or. it

Alteração 48
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta de regulamento
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Justificação

O comércio paralelo deve limitar-se aos produtos idênticos com as mesmas especificações e o 
mesmo teor de princípios activos e elementos.

Alteração 49
Aldo Patriciello

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 

(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 
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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.

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. it

Justificação

É necessário não excluir os requerentes que tenham efectuado investimentos no âmbito do 
actual enquadramento regulamentar.

Alteração 50
Aldo Patriciello

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. it

Justificação

Por motivos de clareza.
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Alteração 51
Mario Pirillo

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 
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.

(51) É essencial reduzir ao mínimo o 
número de ensaios em animais vertebrados 
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 
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. Estes pedidos não se aplicam 
aos ensaios em animais, tais como os 
testes de eficácia, onde não se preveja 
sofrimento adicional para além do 
causado pelas práticas normais de 
criação.

Or. it

Justificação

A partilha de dados aplica-se não apenas aos dados sobre o produto, mas também aos dados 
sobre a substância activa.
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Alteração 52
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Considerando 61

Texto da Comissão Alteração

(61) A Comissão deve, em especial, estar 
habilitada a: adoptar medidas para decidir 
sobre o pedido de inclusão da substância 
activa no anexo I ou de renovação ou 
revisão da inclusão; estabelecer os 
procedimentos relacionados com a 
renovação e a revisão da inclusão de uma 
substância activa no anexo I; alargar as 
disposições sobre autorizações 
comunitárias a outras categorias de 
produtos biocidas; especificar critérios e 
procedimentos relacionados com a retirada 
de uma autorização ou com alterações dos 
termos e condições de uma autorização, 
incluindo um mecanismo de resolução de 
litígios; especificar as quantidades globais 
máximas aplicáveis de substâncias activas 
ou de produtos biocidas que podem ser 
libertadas durante a realização de 
experiências e os dados mínimos a 
apresentar; estabelecer uma estrutura 
harmonizada de taxas e outras regras 
referentes ao pagamento de taxas e 
emolumentos a autoridades competentes e 
à Agência; adaptar os anexos ao progresso 
científico e técnico; executar o programa 
de trabalho e estabelecer os direitos e as
obrigações conexos das autoridades 
competentes e dos participantes no 
programa e prolongar a duração do 
programa de trabalho por um determinado 
período. Atendendo a que têm alcance 
geral e se destinam a alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
nomeadamente completando-o mediante o 
aditamento de novos elementos não 
essenciais, essas medidas devem ser 
aprovadas de acordo com o procedimento 
de regulamentação com controlo previsto 
no artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE.

(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 
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.
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Or. it

Alteração 53
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Considerando 66

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Justificação

Os materiais destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios estão já 
contemplados no Regulamento (CE) N.º 1935/2004. Esses materiais não devem ser 
abrangidos pela proposta porque isso resultaria numa dupla avaliação e regulamentação. Se 
se verificarem lacunas na legislação, estas deverão ser colmatadas mediante a alteração do 
Regulamento relativo aos materiais e objectos destinados a entrar em contacto com os 
alimentos.

Alteração 54
Aldo Patriciello

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

Texto da Comissão Alteração

p-A) O 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 
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revoga as Directivas 80/590/CEE e 
89/109/CEE

Or. it

Justificação

Os materiais destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios estão já 
contemplados no Regulamento (CE) N.º 1935/2004. Esses materiais não devem ser 
abrangidos pela proposta porque isso resultaria numa dupla avaliação e regulamentação. Se 
se verificarem lacunas na legislação, estas deverão ser colmatadas mediante a alteração do 
Regulamento relativo aos materiais e objectos destinados a entrar em contacto com os 
alimentos.

Alteração 55
Aldo Patriciello

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

Texto da Comissão Alteração

8-A. Os produtos biocidas para o Tipo de 
Produto 18, fabricados de acordo com as 
recomendações finais aprovadas em 
conformidade com o Plano de Avaliação 
de Pesticidas da Organização Mundial de 
Saúde (WHOPES) são considerados 
autorizados na acepção do Capítulo VII 
do presente regulamento. Os artigos 38.º e 
57.º são aplicáveis em conformidade.

Or. it

Justificação

O objectivo é evitar uma inútil duplicação de esforços.
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Alteração 56
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea f) – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Tais substâncias, excepto se houver 
outros motivos de preocupação, deverão 
ser geralmente classificadas como 
substâncias perigosas nos termos da
Directiva 67/548/CEE, de 27 de Junho de 
1967, e estar presentes no produto biocida 
numa tal concentração, que este deva ser 
considerado perigoso, na acepção da 
Directiva 1999/45/CE ou do Regulamento 
(CE) n.º 1272/2008.

Or. it

Justificação

A definição já se encontra presente na Directiva 98/8/CE e deve ser incorporada no novo 
regulamento para fins de clareza.

Alteração 57
Mario Pirillo

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

Texto da Comissão Alteração

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

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 
se destinam;

Or. it
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Justificação

Esta alteração alarga a definição de artigos e materiais tratados de modo a 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 58
Aldo Patriciello

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

Texto da Comissão Alteração

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

n) «Autorização» a autorização nacional ou 
a autorização comunitária ou a autorização 
primária ou a autorização em duplicado 
ou a autorização adicional;

Or. it

Alteração 59
Aldo Patriciello

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

Texto da Comissão Alteração

n-A) "Autorização em duplicado" um 
acto administrativo pelo qual – para 
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 diferente;

Or. it
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Alteração 60
Aldo Patriciello

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

Texto da Comissão Alteração

n-B) "Autorização adicional" um acto 
administrativo pelo qual  um 
Estado-Membro ou a Comissão autorizam 
a colocação no mercado e a utilização, 
sob uma denominação diferente, de um 
produto biocida com base numa  
autorização primária e na aprovação do 
titular de uma autorização primária;

Or. it

Alteração 61
Mario Pirillo

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

Texto da Comissão Alteração

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

um grupo de produtos biocidas 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, desde que,
independentemente destas variações, o 
nível de risco não exceda o associado aos 
produtos biocidas de referência e a 
eficácia sobre o organismo-alvo 
corresponda ao que está indicado no 
rótulo do produto;

Or. it
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Justificação

É importante estabelecer que o potencial de risco não deve ser maior do que o do produto 
biocida de referência e que a eficácia sobre os organismos-alvo corresponda que está 
indicado no  rótulo do produto

Alteração 62
Mario Pirillo

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. it

Justificação

É necessário esclarecer a definição de "carta de acesso "

Alteração 63
Aldo Patriciello

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 
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a entrar em contacto com os géneros 
alimentícios, abrangidos pelo 
Regulamento (CE) n.° 1935/2004;

Or. it

Justificação

Os materiais destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios estão já 
contemplados no Regulamento (CE) N.º 1935/2004. Esses materiais não devem ser 
abrangidos pela proposta porque isso resultaria numa dupla avaliação e regulamentação. Se 
se verificarem lacunas na legislação, estas deverão ser colmatadas mediante a alteração do 
Regulamento relativo aos materiais e objectos destinados a entrar em contacto com os 
alimentos.

Alteração 64
Aldo Patriciello

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

Texto da Comissão Alteração

u-A) "Alteração administrativa (ou 
formal)"

uma alteração a uma autorização 
existente de uma natureza meramente 
administrativa (ou formal), que não 
requer uma reavaliação do risco para a 
saúde pública ou para o ambiente, nem da 
eficácia do produto. 

Or. it

Justificação

É necessário definir o tipo de alterações que podem ser efectuadas a um produto biocida 
autorizado já existente.
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Alteração 65
Aldo Patriciello

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

Texto da Comissão Alteração

u-B) "Alteração menor" 

uma alteração a uma autorização 
existente, que não possa ser considerada 
uma alteração administrativa pelo facto 
de exigir uma reavaliação limitada do 
risco para a saúde pública ou para o 
ambiente e/ou da eficácia do produto.   A 
alteração não deve agravar o nível de 
risco para a saúde pública ou para o 
ambiente, nem a eficácia do produto.  

Or. it

Justificação

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

Alteração 66
Aldo Patriciello

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

Texto da Comissão Alteração

u-C) "Alteração importante (ou 
substancial)" 

uma alteração a uma autorização 
existente, que não possa ser considerada 
uma alteração administrativa ou uma 
alteração menor. 

Or. it



AM\804998PT.doc 17/110 PE439.127v01-00

PT

Justificação

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

Alteração 67
Aldo Patriciello

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

Texto da Comissão Alteração

u-D) "Produtor"
- no caso de uma substância activa 
produzida no território da União ou 
colocada no mercado, o fabricante dessa 
substância activa ou uma 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 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 
do produto biocida na União.

Or. it

Justificação

Tendo em conta a nova formulação do artigo 83.º, é necessária uma definição de “produtor”. 
Efectivamente, essa definição está em conformidade com o disposto no Regulamento (CE) n.º 
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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 68
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo) - antes do Capítulo IV

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
1. Os potenciais requerentes da inclusão 
de uma substância activa no anexo I 
devem informar-se junto da Agência se
- já foi apresentado um pedido de inclusão 
da mesma substância no anexo I ou
- a mesma substância se encontra 
incluída no anexo I ou
- a mesma substância está registada nos 
termos do Regulamento (CE) n.º
1907/2006.
2. Os potenciais requerentes enviarão com 
o pedido à Agência as seguintes 
informações:
(a) a sua identidade, como especificado na 
secção 1 do anexo VI do Regulamento 
(CE) n.º 1907/2006, com excepção do 
ponto 1.2 e do ponto 1.3;
(b) a identidade da substância, como 
especificado na secção 2 do anexo VI do 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006;
(c) que pedidos de informação exigirão 
novos estudos com animais vertebrados 
que deverão levar a cabo;
(d) que pedidos de informação exigirão 
outros novos estudos que deverão levar a 
cabo;
3. Se a mesma substância não se 
encontrar incluída no anexo I nem estiver 
registada nos termos do Regulamento 
(CE) n.º 1907/2006, a Agência informará 
o potencial requerente em conformidade.
4. Se já foi apresentado um pedido de 
inclusão da mesma substância activa no 
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anexo I; se a mesma substância activa se 
encontrar já incluída no anexo I ou se 
estiver registada nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006, a 
Agência fornecerá ao potencial 
requerente, sem demora, o nome e o 
endereço dos anteriores requerentes e 
detentores de registos e os resumos de 
estudos ou resumos consistentes de 
estudos, consoante o caso, já fornecidos.
5.  A Agência informará simultaneamente 
o requerente ou registando anterior do 
nome e endereço do potencial requerente 
para inclusão no anexo I. Os estudos 
disponíveis sobre animais vertebrados 
serão partilhados com o potencial 
requerente, em conformidade com o 
Capítulo XI do presente regulamento.

Or. it

Justificação

Estes procedimentos são necessários para evitar a duplicação de ensaios em animais 
vertebrados e para dar seguimento aos pedidos de informações do anexo II. A "obrigação de 
prestar informações" nos termos do Regulamento REACH passa a ser mútua, dado que a 
Agência terá a infra-estrutura e a experiência necessárias para adoptar este procedimento.

Alteração 69
Aldo Patriciello

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it
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Justificação

Aquando da inscrição no anexo I, deve ser apresentado o dossiê de, pelo menos, um produto 
biocida representativo cuja substância activa satisfaça as condições previstas.  Considera-se 
que a mudança proposta reflecte o conceito da inclusão no anexo I de forma mais satisfatória 

Alteração 70
Aldo Patriciello

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3

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 uma definição 
da fonte de referência para a 
determinação da equivalência técnica 
devem, quando adequado, ser incluídas no 
anexo I com a indicação de qualquer uma 
das seguintes condições:

Or. it

Justificação

 É importante associar a substância química descrita no anexo I aos dados que apoiaram a 
sua inclusão no anexo.  Além disso, a composição isomérica é importante para distinguir a 
identidade química.

Alteração 71
Aldo Patriciello

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. it

Justificação

 É importante associar a substância química descrita no anexo I aos dados que apoiaram a 
sua inclusão no anexo.  Além disso, a composição isomérica é importante para distinguir a 
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identidade química.

Alteração 72
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do 
artigo 4.º, as substâncias activas 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.º 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 controlar um 
perigo grave para a saúde pública;

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

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

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

e) Substâncias activas que cumpram os 
critérios para classificação como 
substâncias persistentes, bioacumuláveis e 
tóxicas (PBT) ou muito persistentes e 
muito bioacumuláveis (mPmB), em 
conformidade com o estabelecido no 
anexo XIII do Regulamento (CE) n.º 
1907/2006;

f) Substâncias activas que sejam 
poluentes orgânicos persistentes na 
acepção do Regulamento (CE) n.º 
850/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativo 
a poluentes orgânicos persistentes1

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: 
a) Substâncias activas classificadas, em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 1272/2008, como substâncias 
cancerígenas da categoria 1A ou 1B, ou 
que preencham os seus critérios de 
classificação;
b) Substâncias activas classificadas, em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 1272/2008, como substâncias 
mutagénicas da categoria 1A ou 1B, ou 
que preencham os seus critérios de 
classificação; 
c) Substâncias activas classificadas, em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 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.º 1907/2006, como 
apresentando propriedades perturbadoras 
do sistema endócrino.
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1 JO L 158 de 30.04.2004, p. 7.

Or. fr

Justificação

A formulação proposta pela Comissão não é explícita. As substâncias excluídas têm de ser 
claramente identificadas. Além disso, é imperativo acrescentar a exclusão das substâncias 
activas que cumprem os critérios para serem classificadas como substâncias persistentes, 
bioacumuláveis e tóxicas (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumuláveis (mPmB), bem 
como as que são poluentes orgânicos persistentes. Por último, o artigo 45.º já prevê 
derrogações que permitem a colocação no mercado de um produto biocida não conforme às 
disposições do presente regulamento.

Alteração 73
Mario Pirillo

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1

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 adequadamente 
controlada, tendo em conta os perigos 
intrínsecos da substância, em particular 
quando o produto é utilizado em sistemas 
fechados ou em condições rigorosamente 
controladas;

Or. it

Justificação

Não há dados científicos que permitam discriminar os tipos de produto (por exemplo, PT4 e 
14-19).  Estes produtos são raticidas, acaricidas, moluscicidas, desinfectantes, piscicidas e 
insecticidas e são benéficos, em particular, para as populações da Europa do Sul, onde é 
vital combater as infestações de ratos ou insectos, por razões de higiene. A exclusão deve ser 
decidida com base numa análise de risco (uma combinação de perigosidade e de exposição). 
Se se provar cientificamente que os riscos estão bem controlados, as substâncias activas 
devem ser autorizadas.
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Alteração 74
Mario Pirillo

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. it

Justificação

Não há dados científicos que permitam discriminar os tipos de produto (por exemplo, PT4 e 
14-19).  Estes produtos são raticidas, acaricidas, moluscicidas, desinfectantes, piscicidas e 
insecticidas e são benéficos, em particular, para as populações da Europa do Sul, onde é 
vital combater as infestações de ratos ou insectos, por razões de higiene. A exclusão deve ser 
decidida com base numa análise de risco (uma combinação de perigosidade e de exposição). 
Se se provar cientificamente que os riscos estão bem controlados, as substâncias activas 
devem ser autorizadas.

Alteração 75
Mario Pirillo

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Devem ser aplicadas as medidas de 
execução que especificam os critérios 
científicos para a determinação das 
propriedades de desregulação endócrina 
adoptadas pelo Regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo à colocação dos produtos 
fitofarmacêuticos no mercado.

Or. it

Justificação

Actualmente, não existem critérios para a aprovação dos desreguladores endócrinos, sendo 
necessário elaborá-los.  Esses critérios devem ser adoptadas em conformidade com o 
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Regulamento (CE) n. º 1107/2009, relativo à colocação no mercado dos produtos 
fitofarmacêuticos, que entrou em vigor em 24 de Novembro de 2009. 

Alteração 76
Aldo Patriciello

Proposta de directiva
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. it

Justificação

Os requerentes poderão não estar na posse legítima de todos os dados justificativos do 
pedido.

Alteração 77
Aldo Patriciello

Proposta de directiva
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. it

Justificação

Os requerentes poderão não estar na posse legítima de todos os dados justificativos do 
pedido.
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Alteração 78
Aldo Patriciello

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Agência deve atribuir um número de 
referência a cada pedido, que será 
utilizado para toda a correspondência 
relativa ao pedido até que a substância 
seja incluída no anexo I, bem como uma 
data de apresentação, que será a data de 
recepção pela Agência. 

Or. it

Alteração 79
Aldo Patriciello

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 80
Aldo Patriciello

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. No prazo de dois meses após a 
recepção do pedido, a Agência deve 
validar cada parte da informação do 
dossiê com um código de identificação 
único. 
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Or. it

Alteração 81
Mario Pirillo

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Quando a Comissão decidir incluir a 
substância activa no anexo I, o nome 
do(s) requerente(s) deve ser indicado.

Or. it

Alteração 82
Mario Pirillo

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. Com a decisão de incluir a 
substância activa no anexo I, a Agência 
deve atribuir à substância em causa um 
número de inclusão específico para a 
substância e para o requerente. A Agência 
deve informar imediatamente o 
requerente do número e da data de 
inclusão. Esse número de inclusão deve 
ser utilizado em toda a posterior 
correspondência sobre a substância activa 
e para a autorização do produto nos 
termos do Capítulo IV do presente 
regulamento.

Or. it
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Alteração 83
Aldo Patriciello

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma substância activa que satisfaz, pelo 
menos, um dos seguintes critérios deve ser 
considerada candidata a substituição de 
acordo com o procedimento referido no n.º 
2:

1. Uma substância activa que satisfaz, pelo 
menos, um dos seguintes critérios deve ser 
considerada candidata a substituição de 
acordo com o procedimento referido no n.º 
2:

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

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

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

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

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

d) Contém uma proporção significativa de 
isómeros não activos;

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

c) Substâncias que satisfazem os critérios 
para classificação, em conformidade com 
o Regulamento (CE) n.° 1272/2008, como 
cancerígenas da categoria 1A ou 1B,
mutagénicas da categoria 1A ou 1B ou 
tóxicas para a reprodução da categoria 1A 
ou 1B;
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f) Considera-se que apresenta 
propriedades perturbadoras do sistema 
endócrino que podem causar efeitos 
adversos no homem, com base na 
avaliação da Comunidade, em orientações 
relativas a ensaios acordadas 
internacionalmente ou noutros dados 
disponíveis.

d) Substâncias – como as que têm 
propriedades perturbadoras do sistema 
endócrino ou propriedades persistentes, 
bio-acumuláveis e tóxicas ou 
propriedades muito persistentes e muito 
bio-acumuláveis que que não cumprem os 
critérios referidos nas alíneas b) ou c) –
para as quais existem dados científicos de 
prováveis efeitos graves sobre a saúde 
pública ou o ambiente que dão origem a 
um nível de preocupação equivalente ao 
aplicável às substâncias nas alíneas b) ou 
c). 

Or. it

Justificação

Os critérios para a identificação das substâncias activas que são candidatas a substituição 
estão em conformidade com os critérios para a identificação das substâncias sujeitas a 
autorização nos termos do Regulamento (CE) n. º 1907/2006, por razões de harmonização 
entre os dois regulamentos – ver artigo 57. º do Regulamento (CE) n. º 1907/2006. Como a 
Agência (ECHA) terá a tarefa de examinar se uma substância activa satisfaz os critérios, é 
aconselhável proceder à harmonização entre os dois regulamentos. 

Alteração 84
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

d) Contém uma proporção significativa de 
isómeros não activos;

Suprimido

Or. it

Justificação

Os isómeros não activos são substâncias que não são perigosas, nem para a saúde, nem para 
o ambiente, e por isso não é necessário incluí-los nas substâncias candidatas a substituição.
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Alteração 85
Aldo Patriciello

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Justificação

Os critérios para a identificação das substâncias activas que são candidatas a substituição 
estão em conformidade com os critérios para a identificação das substâncias sujeitas a 
autorização nos termos do Regulamento (CE) n. º 1907/2006, por razões de harmonização 
entre os dois regulamentos – ver artigo 57. º do Regulamento (CE) n. º 1907/2006. Como a 
Agência (ECHA) terá a tarefa de examinar se uma substância activa satisfaz os critérios, é 
aconselhável proceder à harmonização entre os dois regulamentos. 

Alteração 86
Mario Pirillo

Proposta de directiva
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 

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 



AM\804998PT.doc 31/110 PE439.127v01-00

PT

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

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(s) requerente(s).

Or. it

Justificação

A inclusão da substância activa no anexo I, juntamente com o nome da empresa requerente, é 
um meio adequado e eficaz de evitar o parasitismo, uma vez que permite uma rápida 
identificação da empresa que apoiou a substância e, assim, reduzir os encargos 
administrativos.

Alteração 87
Mario Pirillo, Edit Herczog

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 88
Aldo Patriciello

Proposta de directiva
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-

Suprimido 
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Membro (seguidamente designada  «a 
autoridade competente receptora»).

Or. it

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. Foram constatadas incoerências de abordagem quando as autoridades competentes 
de avaliação foram obrigadas a considerar tanto os aspectos administrativos como os 
aspectos científicos dos dossiês. A possibilidade de escolher a autoridade competente de 
avaliação é uma vantagem para as pequenas e médias empresas, em particular, que podem 
trabalhar com as suas autoridades nacionais.

Alteração 89
Aldo Patriciello

Proposta de directiva
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 deve ser 
apresentado à Agência.

 O requerente, mediante prévio acordo 
com um Estado-Membro, pode fazer 
validar o seu pedido pelo Estado-Membro 
e deve identificar a autoridade competente 
responsável pela avaliação no próprio 
pedido, como previsto no artigo 22.º.

Or. it

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. Foram constatadas incoerências de abordagem quando as autoridades competentes 
de avaliação foram obrigadas a considerar tanto os aspectos administrativos como os 
aspectos científicos dos dossiês. A possibilidade de escolher a autoridade competente de 
avaliação é uma vantagem para as pequenas e médias empresas, em particular, que podem 
trabalhar com as suas autoridades nacionais.
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Alteração 90
Mario Pirillo, Edit Herczog

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

Texto da Comissão Alteração

O requerente que pretenda autorização 
para um grupo de produtos enquanto 
parte de uma formulação-quadro pode 
apresentar um único pedido de 
autorização.

Or. it

Alteração 91
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5 – parágrafos 2-A e 2-B (novos)

Texto da Comissão Alteração

Devem ser estabelecidas e implementadas 
medidas obrigatórias por meio de uma 
directiva-quadro que preveja acção da 
União para alcançar a utilização 
sustentável de biocidas, incluindo medidas 
de gestão integrada de pestes e de redução 
dos riscos.
O mais tardar, dois anos após a adopção 
do presente regulamento, a Comissão 
apresenta uma proposta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Justificação

Contribui para promover a utilização segura e adequada dos biocidas e explicita as técnicas 
para uma gestão integrada de pestes. Além disso, apoia a inovação e a investigação. Isto é 
necessário, visto que o actual relatório sobre a aplicação do regulamento indica 15.600 
envenenamentos e outros incidentes relevantes, entre 2003 e 2005, na UE. Um relatório da 
Comissão (2009) salientou a necessidade de medidas adequadas e coordenadas para a fase 
de utilização.
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Alteração 92
Michèle Rivasi

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

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar, dois anos após a adopção 
do presente regulamento, a Comissão 
apresenta uma proposta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Justificação

Contribui para promover a utilização segura e adequada dos biocidas e explicita as técnicas 
para uma gestão integrada de pestes. Além disso, apoia a inovação e a investigação. Isto é 
necessário, visto que o actual relatório sobre a aplicação do regulamento indica 15.600 
envenenamentos e outros incidentes relevantes, entre 2003 e 2005, na UE. Um relatório da 
Comissão (2009) salientou a necessidade de medidas adequadas e coordenadas para a fase 
de utilização.

Alteração 93
Aldo Patriciello

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 

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, é emitido um 
número de inclusão nos termos do n.º 5-A 
do artigo 8.º e são cumpridas todas as 
condições incluídas nesse anexo relativas a 
essas substâncias activas;

Or. it

Justificação

Por razões de coerência com o processo de avaliação previsto no n.º5-A do artigo 8.º.
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Alteração 94
Aldo Patriciello

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Justificação

O termo "natureza"não é claramente definido. A "identidade química" parece descrever 
melhor a substância activa. 

Alteração 95
Aldo Patriciello

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

Texto da Comissão Alteração

A avaliação da conformidade dos 
produtos biocidas com os critérios 
estabelecidos na alínea b) do n. º 1 deve 
basear-se, na medida do possível, nas 
informações existentes sobre as 
substâncias suspeitas contidas no produto 
biocida, a fim de reduzir ao mínimo os 
ensaios em animais.  Em particular, deve 
recorrer-se às disposições da Directiva 
1999/45/CE ou do Regulamento (CE) n. º 
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1272/2008 no que respeita à identificação 
do perigo do produto biocida e à 
consequente avaliação de risco.

Or. it

Justificação

O objectivo é evitar ensaios desnecessários em animais, cumprindo ao mesmo tempo os 
requisitos REACH no que respeita aos limiares do relatório de segurança química

Alteração 96
Aldo Patriciello

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 – parágrafos 2-A e 2-B (novos)

Texto da Comissão Alteração

A avaliação da conformidade do produto 
biocida com os critérios estabelecidos na 
alínea b) do n. º 1 deve basear-se, na 
medida do possível, nas informações 
existentes sobre as substâncias suspeitas 
contidas no produto biocida, a fim de 
reduzir ao mínimo os ensaios em animais.  
Em particular, deve recorrer-se às 
disposições da Directiva 1999/45/CE ou 
do Regulamento (CE) n. º 1272/2008 no 
que respeita à identificação do perigo do 
produto biocida e à consequente avaliação 
de risco.

A avaliação da conformidade do produto 
biocida com os critérios estabelecidos na 
alínea b) do n. º 1 e os requisitos previstos 
na alínea c) do n. º 1 não deve tomar em 
consideração uma substância contida no 
produto biocida se ela estiver presente na 
preparação numa concentração inferior a 
qualquer das seguintes:

a) as concentrações aplicáveis definidas 
no n.º 3 do artigo 3.º da Directiva 
1999/45/CE;

b) limites de concentração constantes do 
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anexo  I da Directiva 67/548/CEE;

c) os limites de concentração constantes 
da Parte B do anexo  II da Directiva 
1999/45/CE;

d) os limites de concentração constantes 
da Parte B do anexo  III da Directiva 
1999/45/CE;

e) os limites de concentração constantes 
de uma entrada acordada no inventário 
de classificação e rotulagem estabelecido 
ao abrigo do Título XI do Regulamento 
(CE) n.º 1272/2008;

f) 0,1% em peso (p/p), se a substância 
preencher os critérios estabelecidos no 
anexo XIII do Regulamento (CE) n.º 
1907/2006.

Or. it

Justificação

O objectivo é evitar ensaios desnecessários em animais, cumprindo ao mesmo tempo os 
requisitos REACH no que respeita aos limiares do relatório de segurança química.

Alteração 97
Aldo Patriciello

Proposta de directiva
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 
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.

6. No caso de uma formulação-quadro, são 
permitidas as seguintes variações 
relativamente a um ou mais produtos 
biocidas de referência:
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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 de 
substâncias activas;
c) a substituição de uma ou mais 
substâncias não activas;
d) a variação da composição percentual 
de uma ou mais substâncias não activas;
e) a substituição de uma ou mais 
substâncias não activas.

Or. it

Alteração 98
Aldo Patriciello

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. it

Justificação

O objectivo é assegurar uma execução uniforme do regulamento no território comunitário.
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Alteração 99
Michèle Rivasi

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) Conter substâncias activas que não 
figurem no anexo I do presente 
regulamento. 

Or. en

Justificação

Importa garantir que as substâncias activas aplicadas em produtos biocidas sejam de perigo 
reduzido e de baixo risco.

Alteração 100
Aldo Patriciello

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 101
Aldo Patriciello

Proposta de directiva
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 pedido de autorização primária deve 
ser acompanhado do pagamento das taxas 
devidas ao abrigo do artigo 70.º.
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Or. it

Alteração 102
Aldo Patriciello

Proposta de directiva
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 das línguas oficiais do 
Estado-Membro em que está localizada a 
autoridade competente.

Or. it

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 só língua oficial do 
Estado-Membro.

Alteração 103
Aldo Patriciello

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Em conformidade com o 
procedimento previsto no n.º 2 do artigo
72.º, a Comissão deve disponibilizar 
orientações técnicas e científicas 
harmonizadas e, em particular, os meios 
de assistência aos pedidos de autorização 
em conformidade com o disposto nos 
artigos 18.º,19.º e 20.º, nomeadamente 
para as PME.

Or. it
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Justificação

Esta alteração reconhece que as indicações e orientações da Comissão podem ser 
particularmente importantes para as PME, que podem não ter os meios e a experiência 
adequados para se adaptar ao regulamento. 

Alteração 104
Aldo Patriciello

Proposta de directiva
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, tendo em conta os 
limites de concentração previstos no 
artigo 16.º, na medida em que o seu
conhecimento é essencial para a utilização 
adequada do produto biocida;

Or. it

Justificação

Esta alteração é necessária para evitar a divulgação de dados confidenciais; na alínea g), 
desde que o fabricante da substância seja autorizado mediante a inclusão no anexo I, a 
localização do local de fabrico deve permanecer confidencial e não deve fazer parte da 
autorização do produto biocida.

Alteração 105
Aldo Patriciello

Proposta de directiva
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 instalações de fabrico) e o 
número de inclusão da substância activa, 
em conformidade com o disposto no n.º 5-
A do artigo 8.º;
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Or. it

Justificação

Por razões de coerência com o processo de avaliação previsto no n.º 5-A do artigo 8.º.

Alteração 106
Aldo Patriciello

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O produto biocida de referência no 
grupo de produtos que inclui a formulação-
quadro que apresenta a concentração 
permitida mais elevada das substâncias 
activas;

a) O produto biocida de referência no 
grupo de produtos que inclui a formulação-
quadro;

Or. it

Justificação

Os produtos biocidas de referência não são necessariamente definidos pela concentração 
máxima. Além disso, no seguimento das alterações ao n.º1, alínea p), do artigo 3.º e ao n.º 6 
do artigo 16.º, deve permitir-se mais do que um produto biocida de referência. A lista de 
variações aceites dentro de uma formulação-quadro já está claramente definida no n.º 6 do 
artigo 16.º.   A referência a este artigo garante uma abordagem coerente.

Alteração 107
Aldo Patriciello

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) As variações aceites nos termos do n.º 6 
do artigo 16.º.

Or. it
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Justificação

Os produtos biocidas de referência não são necessariamente definidos pela concentração 
máxima. Além disso, no seguimento das alterações ao n.º1, alínea p), do artigo 3.º e ao n.º 6 
do artigo 16.º, deve permitir-se mais do que um produto biocida de referência. A lista de 
variações aceites dentro de uma formulação-quadro já está claramente definida no n.º 6 do 
artigo 16.º.   A referência a este artigo garante uma abordagem coerente.

Alteração 108
Aldo Patriciello

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As substâncias não activas que podem 
ser substituídas nos produtos biocidas 
autorizados pertencentes a essa 
formulação-quadro.

Suprimido

Or. it

Justificação

Os produtos biocidas de referência não são necessariamente definidos pela concentração 
máxima. Além disso, no seguimento das alterações ao n.º 1, alínea p), do artigo 3.º e ao n.º 6 
do artigo 16.º, deve permitir-se mais do que um produto biocida de referência. A lista de 
variações aceites dentro de uma formulação-quadro já está claramente definida no n.º 6 do 
artigo 16.º.   A referência a este artigo garante uma abordagem coerente.

Alteração 109
Aldo Patriciello

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente receptora ou, 
no caso da avaliação de um pedido de 
autorização comunitária, a autoridade 
competente de avaliação deve efectuar uma 
avaliação comparativa, no âmbito da 
avaliação de um pedido de autorização ou 

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

autorização de um produto biocida que 
contém uma substância activa candidata a 
substituição, em conformidade com o 
estabelecido no n.° 1 do artigo 9.°. É 
necessária uma avaliação comparativa de 
todos os produtos biocidas que tenham o 
mesmo objectivo, quando existir 
experiência suficiente da sua utilização e 
quando tenham sido utilizados, pelo 
menos, durante cinco anos. 

Or. it

Alteração 110
Mario Pirillo

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Justificação

O objectivo é fornecer uma definição mais clara da forma como a avaliação comparativa 
deve ser realizada. Um elemento a ser tido em conta é a necessidade de experiência suficiente 
na utilização do produto. Esta deve ser a regra e não a excepção. 
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Alteração 111
Aldo Patriciello

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. it

Alteração 112
Aldo Patriciello

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 113
Mario Pirillo

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

da renovação de um pedido de autorização 
comunitária, também à Comissão.

Or. it

Justificação

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

Alteração 114
Mario Pirillo

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. it

Justificação

A avaliação comparativa deve concentrar-se nos produtos biocidas que representem um risco 
identificado, havendo necessidade de alternativas. Não se aplica aos produtos biocidas cuja 
utilização se demonstrou ser segura.

Alteração 115
Aldo Patriciello

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 3

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 

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

contém uma substância activa candidata a 
substituição quando a avaliação 
comparativa que pondera os riscos e os 
benefícios em conformidade com o 
estabelecido no anexo VI demonstrar que 
estão cumpridos todos os critérios 
seguintes:

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

a) Para as utilizações especificadas no 
pedido, já existem outros produtos 
biocidas autorizados que apresentam um 
risco significativamente inferior para a 
saúde humana ou animal ou para o 
ambiente e que demonstram uma eficácia 
equivalente e não implicam um aumento 
significativo dos riscos associados a 
quaisquer outros parâmetros;

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

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

c) A diversidade química das substâncias 
activas é adequada com vista a reduzir ao 
mínimo a ocorrência de resistência no 
organismo prejudicial visado. 

c) A diversidade química das substâncias 
activas é adequada com vista a reduzir ao 
mínimo a ocorrência de resistência no 
organismo prejudicial visado. 

Or. it

Alteração 116
Mario Pirillo

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 3 

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 uma 
renovação de autorização comunitária, a 
Comissão deve proibir ou restringir a 
colocação no mercado ou a utilização de 
um produto biocida que contém uma 
substância activa candidata a substituição 
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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:

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:

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 que apresenta um risco 
significativamente inferior para a saúde 
humana ou animal ou para o ambiente e 
que demonstra uma eficácia equivalente e 
não implica um aumento significativo dos 
riscos associados a quaisquer outros 
parâmetros; 

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

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

c) A diversidade química das substâncias 
activas é adequada com vista a reduzir ao 
mínimo a ocorrência de resistência no 
organismo prejudicial visado. 

c) A diversidade química das substâncias 
activas é adequada com vista a reduzir ao 
mínimo a ocorrência de resistência no 
organismo prejudicial visado. 

Or. it

Justificação

 A aplicação da avaliação comparativa deve limitar-se à renovação das autorizações dos 
produtos biocidas que contenham substâncias activas que são candidatas a substituição nos 
termos do artigo 9. º do regulamento. Não se afigura apropriado levar a cabo avaliações 
comparativas entre produtos biocidas e medidas de controlo não químicas que não foram 
sujeitas às mesmas avaliações de eficácia e de risco.

Alteração 117
Aldo Patriciello

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão adopta as medidas e os 
procedimentos necessários para definir a 
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aplicação de uma avaliação comparativa 
para os produtos biocidas, nos termos do 
disposto no n.º 3. Estas medidas definem 
os critérios e algoritmos a serem 
utilizados para uma avaliação 
comparativa, de modo a assegurar a sua 
aplicação uniforme em toda a 
Comunidade.

Or. it

Alteração 118
Mario Pirillo

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Justificação

Para fins de uma aplicação uniforme da avaliação comparativa dos produtos biocidas, a 
Comissão deverá elaborar medidas de execução. 
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Alteração 119
Aldo Patriciello

Proposta de directiva
Artigo 21-A (novo) – a inserir no fim do Capítulo IV

Texto da Comissão Alteração

Artigo 21.º-A

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 
de 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.
2. No prazo de três semanas 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 
três semanas após a recepção das 
informações adicionais, se estas são 
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suficientes para validar o pedido.
A Agência deve rejeitar o pedido caso o 
requerente não apresente as informações 
solicitadas dentro do prazo fixado, e 
informar desse facto o requerente e a 
autoridade competente de avaliação.
Nesses casos, uma parte da taxa paga à 
Agência ao abrigo do artigo 70.° 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 
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. it

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. Foram constatadas  incoerências de abordagem quando as autoridades competentes 
de avaliação consideraram tanto os aspectos administrativos como os aspectos científicos 
dos dossiês. A Agência deve respeitar os mesmos prazos que os estabelecidos no âmbito do 
REACH (artigo 20.º) para validar o pedido.

Alteração 120
Aldo Patriciello

Proposta de directiva
Artigo 22

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º Suprimido

Apresentação e validação de um pedido
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:
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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.
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.
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 fixado, e informar o 
requerente do facto.
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.

Or. it

Justificação

Nos termos do 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 22.º da 
proposta inicial torna-se supérfluo.
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Alteração 121
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta de directiva
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Justificação

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

Alteração 122
Aldo Patriciello

Proposta de directiva
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Justificação

As substâncias activas utilizadas nos produtos biocidas já estarão completamente avaliadas, 
antes da sua inclusão no anexo I do regulamento. Por conseguinte, não é necessário prever 
um período tão longo para a autorização de um produto biocida baseado em substâncias 
activas autorizadas.
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Alteração 123
Aldo Patriciello

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se os ingredientes contidos no 
produto biocida tiverem já sido registados 
para utilização em produtos biocidas, em 
conformidade com o Regulamento n.º 
1907/2006, a autoridade competente de 
avaliação não deve duplicar a avaliação. 

Or. it

Justificação

O objectivo é evitar uma inútil duplicação de esforços.

Alteração 124
Aldo Patriciello

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

Texto da Comissão Alteração

1. O titular de uma autorização, ou o seu 
representante, deve apresentar o pedido de 
renovação de uma autorização nacional à 
autoridade competente receptora com uma 
antecedência mínima de 18 meses
relativamente ao termo do prazo de 
validade da autorização. 

1. O titular de uma autorização, ou o seu 
representante, deve apresentar o pedido de 
renovação de uma autorização nacional à 
autoridade competente receptora com uma 
antecedência mínima de 12 meses
relativamente ao termo do prazo de 
validade da autorização. 

Or. it

Justificação

A menos que surjam novos dados a avaliar, não são necessários dezoito meses para renovar 
a autorização de um produto. Doze meses são um prazo mais apropriado. 
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Alteração 125
Mario Pirillo, Edit Herczog

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

Texto da Comissão Alteração

1. O titular de uma autorização, ou o seu 
representante, deve apresentar o pedido de 
renovação de uma autorização nacional à 
autoridade competente receptora com uma 
antecedência mínima de 18 meses
relativamente ao termo do prazo de 
validade da autorização. 

1. O titular de uma autorização, ou o seu 
representante, deve apresentar o pedido de 
renovação de uma autorização nacional à 
autoridade competente receptora com uma 
antecedência mínima de 12 meses
relativamente ao termo do prazo de 
validade da autorização. 

Or. it

Justificação

Considera-se que doze meses são um prazo suficiente para apresentar um pedido de 
renovação de uma autorização.

Alteração 126
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em caso de reconhecimento mútuo, deve 
ser utilizado um único número de 
autorização em todos os 
Estados-Membros envolvidos.

Or. it

Justificação

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



PE439.127v01-00 56/110 AM\804998PT.doc

PT

Alteração 127
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. No caso de procedimentos de 
reconhecimento mútuo, a Comissão deve 
adoptar medidas de execução que 
especifiquem os critérios e procedimentos 
para a atribuição de um número único de 
autorização em todos os 
Estados-Membros.

Or. it

Justificação

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

Alteração 128
Mario Pirillo, Edit Herczog

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Justificação

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

Alteração 129
Aldo Patriciello

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Justificação

O texto legislativo deve estabelecer claramente o limite de tempo necessário para se ter um 
procedimento eficaz para resolver litígios entre Estados-Membros. Um prazo de três meses é 
adequado para a Comissão elaborar uma proposta de decisão para justificar a recusa de 
reconhecimento ou para restringir a autorização.

Alteração 130
Mario Pirillo, Edit Herczog

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. it

Justificação

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

Alteração 131
Aldo Patriciello

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. it

Justificação

O texto legislativo deve estabelecer claramente o limite de tempo necessário para se ter um 
procedimento eficaz para resolver litígios entre Estados-Membros. Um prazo de três meses é 
adequado para a Comissão elaborar uma proposta de decisão para justificar a recusa de 
reconhecimento ou para restringir a autorização.
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Alteração 132
Aldo Patriciello

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 9 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Justificação

O texto legislativo deve estabelecer claramente o limite de tempo necessário para se ter um 
procedimento eficaz para resolver litígios entre Estados-Membros. Um prazo de três meses é 
adequado para a Comissão elaborar uma proposta de decisão para justificar a recusa de 
reconhecimento ou para restringir a autorização.

Alteração 133
Aldo Patriciello

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. it
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Justificação

O texto legislativo deve estabelecer claramente o limite de tempo necessário para a adopção 
de um procedimento eficaz para resolver litígios entre Estados-Membros. Um prazo de três 
meses é adequado para a Comissão elaborar uma proposta de decisão para justificar a 
recusa de reconhecimento ou para restringir a autorização.

Alteração 134
Mario Pirillo, Edit Herczog

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Justificação

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

Alteração 135
Aldo Patriciello

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve adoptar uma decisão 
relativa ao ajustamento proposto das 

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

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

Or. it

Justificação

O texto legislativo deve estabelecer claramente o limite de tempo necessário para a adopção 
de um procedimento eficaz para resolver litígios entre Estados-Membros. Um prazo de três 
meses é adequado para a Comissão elaborar uma proposta de decisão para justificar a 
recusa de reconhecimento ou para restringir a autorização.

Alteração 136
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. it

Justificação

É necessário prever no texto do regulamento um prazo para resolver os litígios entre 
Estados-Membros. Um prazo de três meses é adequado para a Comissão elaborar uma 
proposta de decisão para justificar a recusa de reconhecimento ou para restringir a 
autorização.
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Alteração 137
Aldo Patriciello

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. it

Justificação

O texto legislativo deve estabelecer claramente o limite de tempo necessário paraa adopção 
de um procedimento eficaz para resolver litígios entre Estados-Membros. Um prazo de três 
meses é adequado para a Comissão elaborar uma proposta de decisão para justificar a 
recusa de reconhecimento ou para restringir a autorização.

Alteração 138
Aldo Patriciello

Proposta de directiva
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

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

A autorização comunitária pode ser 
concedida a todos os produtos biocidas 
para os quais a utilização e as condições 
são muito semelhantes.

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 
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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. it

Justificação

A autorização comunitária deve ser aberta a todas as categorias de produtos e aos produtos 
que contenham substâncias activas existentes. Por um lado, reduzir-se-ão substancialmente 
os encargos administrativos, tanto sobre o requerente, como sobre o Estado-Membro.  Por 
outro lado, a referida extensão não deve sobrecarregar o sistema, pois o número de
substâncias activas incluídas no Anexo I diminuirá gradualmente à medida que avançar o 
programa de revisão. A ECHA deve efectuar a validação inicial de todos os pedidos.

Alteração 139
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

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

A autorização comunitária pode ser concedida 
a qualquer categoria 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.º 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.

As medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente regulamento 
a fim de o completar devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no n.º 4 do 



PE439.127v01-00 64/110 AM\804998PT.doc

PT

artigo 72.º.

Or. en

Justificação

Um sistema centralizado de autorização tem claras vantagens para o funcionamento do 
mercado interno, garantindo avaliações consistentes e uma execução harmonizada dos 
requisitos em todos os Estados-Membros, estabelecendo as melhores práticas e padrões 
análogos de protecção do consumidor em toda a Europa. O procedimento de autorização 
comunitária deveria, por conseguinte, ser alargado a todas as categorias de produtos em 
detrimento de apenas uma minoria de produtos (produtos biocidas de baixo risco e produtos 
com novas substâncias activas). 

Alteração 140
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta de directiva
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 todas as categorias de produtos 
biocidas:

Or. it

Justificação

A introdução da autorização comunitária constitui um passo positivo no sentido da 
harmonização europeia do mercado dos produtos biocidas. Um sistema de autorização 
centralizado tem vantagens claras para o funcionamento do mercado interno.  A autorização 
comunitária deve ser equiparada ao procedimento de autorização nacional.  Deve manter-se 
a possibilidade de as empresas que colocam no mercado produtos num único ou num número 
limitado de Estados-Membros solicitarem uma autorização directamente a um Estado-
Membro.  
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Alteração 141
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta de directiva
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.° 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. 

Suprimido

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. it

Justificação

A introdução da autorização comunitária constitui um passo positivo no sentido da 
harmonização europeia do mercado dos produtos biocidas. Um sistema de autorização 
centralizado tem vantagens claras para o funcionamento do mercado interno.  A autorização 
comunitária deve ser equiparada ao procedimento de autorização nacional.  Deve manter-se 
a possibilidade de as empresas que colocam no mercado produtos num único ou num número 
limitado de Estados-Membros solicitarem uma autorização directamente a um Estado-
Membro.  
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Alteração 142
Aldo Patriciello

Proposta de directiva
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 
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 



AM\804998PT.doc 67/110 PE439.127v01-00

PT

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.° 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 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 de avaliação. 

Or. it

Justificação

Nos termos do 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 22.º da 
proposta inicial torna-se supérfluo.

Alteração 143
Aldo Patriciello

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Se os ingredientes contidos no 
produto biocida tiverem já sido registados 
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para utilização em produtos biocidas, em 
conformidade com o Regulamento n.º 
1907/2006, a autoridade competente de 
avaliação não deve duplicar a avaliação. 

Or. it

Justificação

O objectivo é evitar uma inútil duplicação de esforços.

Alteração 144
Aldo Patriciello

Proposta de directiva
Artigo 35 – n.º 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. 

Or. it

Justificação

Nove meses são um prazo demasiado longo para a Agência preparar e apresentar um 
parecer com base numa avaliação já efectuada pela autoridade competente de avaliação. 
Doze meses são um prazo mais apropriado.  

Alteração 145
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta de directiva
Artigo 35 – n.º 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 

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 
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biocida. biocida. 

Or. it

Justificação

Considera-se que os nove meses concedidos à Agência para preparar e apresentar um 
parecer sobre a autorização são um prazo demasiado longo.  Três meses são um prazo mais 
adequado, já que, para formular o seu parecer, a Agência se baseia numa avaliação já 
efectuada pela autoridade competente de avaliação. 

Alteração 146
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta de directiva
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. it

Justificação

Solicita-se a supressão deste ponto uma vez que se fazem pedidos de autorização comunitária 
para todos os tipos de produtos biocidas.
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Alteração 147
Aldo Patriciello

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. it

Justificação

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

Alteração 148
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta de regulamento 
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. O titular de uma autorização, ou o seu 
representante, deve apresentar à Agência o 
pedido de renovação de uma autorização 
comunitária com uma antecedência mínima 
de 18 meses relativamente ao termo do 
prazo de validade da autorização.

1. O titular de uma autorização, ou o seu 
representante, deve apresentar à Agência o 
pedido de renovação de uma autorização 
comunitária com uma antecedência mínima 
de 12 meses relativamente ao termo do 
prazo de validade da autorização.

Or. it

Justificação

Doze meses são um período de tempo mais apropriado para renovar uma autorização.
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Alteração 149
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento 
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. O titular de uma autorização, ou o seu 
representante, deve apresentar à Agência o 
pedido de renovação de uma autorização 
comunitária com uma antecedência mínima 
de 18 meses relativamente ao termo do 
prazo de validade da autorização.

1. O titular de uma autorização, ou o seu 
representante, deve apresentar à Agência o 
pedido de renovação de uma autorização 
comunitária com uma antecedência mínima 
de 12 meses relativamente ao termo do 
prazo de validade da autorização.

Or. it

Justificação

A menos que surjam novos dados a avaliar, não são necessários dezoito meses  para renovar 
a autorização de um produto. Doze meses são um período de tempo mais apropriado. 

Alteração 150
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento 
Capítulo VII-A (novo), artigo 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

CAPÍTULO VII-A

Artigo 37º-A

1) O titular de uma autorização primária 
ou o requerente de uma autorização 
primária podem apresentar à Agência um 
pedido de uma autorização em duplicado 
do mesmo produto biocida.

2) O requerente de uma autorização em 
duplicado deve juntar ao pedido os 
seguintes elementos e informações:

a) Número da autorização primária ou, 
no caso de um pedido de autorização 
primária, o número do pedido; 
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b) Composição qualitativa e quantitativa 
em termos das substâncias activas e das 
substâncias não activas, tendo em conta 
os limites de concentração previstos no 
artigo 16.º, na medida em que o seu 
conhecimento seja essencial para a 
utilização adequada do produto biocida;

c) Doses de aplicação e instruções de 
utilização;

d) 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 
que o pedido está completo, deve, de 
imediato, informar o requerente desse 
facto, bem como a autoridade competente 
de avaliação que emitiu a autorização 
primária ou a Comissão, em caso de uma 
duplicação de uma autorização 
comunitária. 

5) No caso de uma autorização primária 
existente, a autoridade competente de 
avaliação, ou a Comissão no caso de uma 
duplicação de uma autorização 
comunitária, dispõe de um mês a contar 
da validação para tomar uma decisão 
relativamente ao pedido.  No caso de um 
pedido de autorização pendente, a 
autoridade competente de avaliação ou a 
Comissão, em caso de uma duplicação de 
uma autorização comunitária, dispõe de 
um mês a contar da validação para tomar 
uma decisão relativamente ao pedido.  

6) Caso sejam necessárias informações 
adicionais necessárias para asseverar a 
identidade dos produtos biocidas, a 
autoridade competente de avaliação, ou a 
Comissão no caso de duplicação de uma 
autorização comunitária, solicita ao 
requerente essas informações. O período 
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de um mês referido no n.º5 será suspenso 
a contar da data de emissão do pedido até 
à data de recepção da informação.

7) Assim que a autoridade competente 
para a avaliação, ou a Comissão no caso 
de duplicação de uma autorização 
comunitária, tenha aprovado a duplicação 
de uma autorização primária, atribui-lhe 
um número de autorização diferente e 
regista o acto administrativo no Registo 
Comunitário de Produtos Biocidas. 

8) Sem prejuízo das informações 
apresentadas nos termos do n.º2, às 
autorizações em duplicado devem 
aplicar-se os termos e as condições para a 
colocação no mercado e a utilização do 
produto biocida decididas na  autorização 
primária.

Or. it

Alteração 151
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Capítulo VII-A (novo), artigo 37-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 37.º-B

1) Uma autorização adicional pode ser 
concedida com base numa autorização 
primária.

2) Para solicitar uma autorização 
adicional, o requerente deve enviar o 
pedido de autorização à  Agência.

3) O requerente de uma autorização 
adicional deve juntar ao pedido os 
seguintes elementos e informações:

a) Número da autorização primária ou, 
no caso de um pedido de autorização 
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pendente, o número do pedido;

b) Nome e endereço do requerente;

c) Aprovação escrita do titular da 
autorização;

d) Composição qualitativa e quantitativa 
em termos das substâncias activas e das 
substâncias não activas, tendo em conta 
os limites de concentração previstos no 
artigo 16.º, na medida em que o seu 
conhecimento seja essencial para a 
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, de imediato, o requerente  desse 
facto e a autoridade competente de 
avaliação que emitiu a autorização 
primária ou a Comissão, no caso de uma 
duplicação de uma autorização 
comunitária. 

6) No caso de uma autorização primária 
existente, a autoridade competente de 
avaliação, ou a Comissão no caso de uma 
autorização comunitária adicional, dispõe 
de um mês a contar da validação para 
tomar uma decisão relativamente ao 
pedido.  No caso de um pedido de 
autorização pendente, a autoridade 
competente de avaliação, ou a Comissão 
em caso de uma duplicação de uma 
autorização comunitária, dispõe de um 
mês a contar da validação para tomar 
uma decisão relativamente  ao pedido.  

7) Caso sejam necessárias informações 
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adicionais necessárias para asseverar a 
identidade dos produtos biocidas, a 
autoridade competente de avaliação, ou a 
Comissão no caso de uma autorização 
comunitária adicional, solicita ao 
requerente essas informações. O período 
de um mês referido no n.º5 será suspenso 
a contar da data de emissão do pedido até 
à data de recepção da informação.

8) Assim que a autoridade competente 
para a avaliação ou a Comissão, no caso 
de duplicação de uma autorização 
comunitária, tenha concedido uma 
autorização primária adicional, 
atribui-lhe um número de autorização 
diferente e regista o acto administrativo 
no Registo Comunitário de Produtos 
Biocidas.

9) Sem prejuízo das informações 
apresentadas nos termos do n.º2, às 
autorizações adicionais devem aplicar-se 
os termos e as condições para a colocação 
no mercado e a utilização do produto 
biocida decididas na  autorização 
primária. 

Or. it

Alteração 152
Aldo Patriciello

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

Texto da Comissão Alteração

c -A) Modificações na origem ou na 
composição da substância activa;

Or. it

Justificação

É solicitada uma notificação relativa a modificações na origem de uma substância activa 
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utilizada num produto biocida, dado que podem ter um impacto na segurança do produto. 

Alteração 153
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A retirada ou a modificação de uma 
autorização primária aplicam-se às 
autorizações em duplicado e adicionais 
nela baseadas. 

Or. it

Alteração 154
Aldo Patriciello

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, em duplicado ou 
adicional, deve ser apresentado à Agência. 

Or. it
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Alteração 155
Aldo Patriciello

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A modificação de uma autorização 
primária a pedido do titular desta 
aplica-se às autorizações em duplicado e 
adicionais nela baseadas. 

Or. it

Alteração 156
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Artigo 42 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os critérios e os procedimentos referidos 
no n.º 1 do presente artigo devem 
basear-se, mas não cingir-se, aos 
seguintes princípios relativamente aos 
quais é pedido um procedimento de 
notificação simplificado:

a) Modificações administrativas à 
autorização;
b) Modificações ao produto biocida no 
âmbito das variações permitidas numa 
formulação-quadro autorizada já 
existente;
c) Colocação no mercado de um novo 
produto biocida que faça parte de uma 
formulação-quadro autorizada já  
existente; 
d) Modificações ao produto biocida que 
não afectem adversamente o nível de risco 
nem a eficácia do produto.
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Or. it

Alteração 157
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O pedido deve ser acompanhado de todas 
as informações necessárias para 
demonstrar que o produto biocida é 
substancialmente idêntico ao produto de 
referência conforme definido no n.° 3.

O pedido deve ser acompanhado de todas 
as informações necessárias para 
demonstrar que o produto biocida é 
idêntico ao produto de referência conforme 
definido no n.° 3.

Or. it

Justificação

O comércio paralelo deve limitar-se a produtos com as mesmas especificações técnicas e de 
conteúdo das substâncias activas e de co-formulação. 

Alteração 158
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 3

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 
integralmente satisfeitas as seguintes 
condições:

a) A fonte das substâncias activas nele 
contidas é a mesma em termos de 
fabricante e de localização da instalação de 
produção; 

a) O produto biocida foi fabricado pela 
mesma empresa, uma empresa associada 
ou sob licença seguindo o mesmo processo 
de produção; 

b) É idêntico ou semelhante no que diz 
respeito às substâncias não activas 
presentes e ao tipo de formulação;

b) É idêntico no que diz respeito às 
especificações técnicas, às substâncias 
activas presentes e ao tipo de formulação;
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c) É idêntico ou equivalente em termos de 
impacto adverso potencial na segurança 
do produto no que diz respeito à saúde 
humana ou animal ou ao ambiente.

c) É idêntico ou equivalente no que diz 
respeito às co-formulações presentes e ao 
formato, ao material e ao modo de 
embalagem, em termos de impacto adverso 
potencial na segurança do produto no que 
diz respeito à saúde humana ou animal ou 
ao ambiente.

Or. it

Justificação

O comércio paralelo deve limitar-se a produtos com as mesmas especificações técnicas e de 
conteúdo das substâncias activas e de co-formulação.

Alteração 159
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 4 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Número de inscrição das substâncias 
activas contidas no produto e uma carta 
de acesso do requerente nos termos do 
artigo 50.º, em conformidade com o 
Capítulo II do presente regulamento;

Or. it

Justificação

O pedido de licença de comércio paralelo deve incluir também o número de inscrição das 
substâncias activas.
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Alteração 160
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Nome e endereço do titular da 
autorização no Estado-Membro de origem;

c) Nome e endereço do titular da 
autorização no Estado-Membro de origem 
e uma carta de acesso do titular da 
autorização nos termos do artigo 50.º.

Or. it

Justificação

O pedido de licença de comércio paralelo deve incluir também informações relativas à carta 
de acesso, tal como referido no artigo 50.º.

Alteração 161
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em derrogação ao disposto no artigo 
15.°, só é possível a realização de uma 
experiência ou ensaio para fins de 
investigação ou de desenvolvimento que 
implique a colocação no mercado de um 
produto biocida não autorizado ou de uma 
substância activa exclusivamente destinada 
a utilização num produto biocida caso se 
trate de investigação e desenvolvimento 
científicos ou no caso de investigação e 
desenvolvimento orientados para produtos 
e processos e nas condições estabelecidas 
nos segundo e terceiro parágrafos.

1. Em derrogação ao disposto no artigo 
15.°, só é possível a realização de uma 
experiência ou ensaio para fins de 
investigação ou de desenvolvimento, 
incluindo as actividades de investigação e 
de desenvolvimento orientadas para os 
produtos e os processos, que implique a 
colocação no mercado de um produto 
biocida não autorizado ou de uma 
substância activa exclusivamente destinada 
a utilização num produto biocida caso se 
trate de investigação e desenvolvimento 
científicos ou no caso de investigação e 
desenvolvimento orientados para produtos 
e processos e nas condições estabelecidas 
nos segundo e terceiro parágrafos.

No caso de investigação e desenvolvimento 
científicos, a pessoa que pretende realizar a 

No caso de investigação e desenvolvimento 
científicos, a pessoa que pretende realizar a 
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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.

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.

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.

Or. it

Alteração 162
Mario Pirillo

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 
artigos ou dos materiais ou que foram 
incorporadas nos artigos ou materiais, se 
relevante, e das substâncias activas 
destinadas a serem libertadas em 
condições normais de utilização ou em 
condições previsíveis pelos artigos e 
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materiais tratados; 

Or. it

Justificação

A utilização do produto biocida visa proteger e melhorar as propriedades dos artigos 
tratados. A finalidade  do  artigo em apreço, em muitos casos, não é a libertação de uma 
substância activa biocida.  As informações sobre o produto biocida e sobre a substância 
activa biocida não incluem dados em matéria de segurança apropriados destinados ao 
consumidor nos casos em que a substância activa ou o produto biocida não visa a libertação 
pelo artigo ou o material tratado.  

Alteração 163
Edit Herczog

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 já existentes 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. A legislação aplicável ao sector e os seus requisitos 
de informação (p. ex. rotulagem, fichas de dados de segurança) deve ser sempre tomada em 
consideração. 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 
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institucionais e industriais. Daí que quaisquer requisitos de rotulagem adicionais sejam 
desnecessários.

Alteração 164
Aldo Patriciello

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 
relevante, e de todas  as substâncias 
activas a libertar pelo artigo ou material 
tratado em condições normais ou 
previsíveis de utilização, a menos que tal 
seja já exigido pelas normas em matéria 
de rotulagem ou métodos alternativos, 
para satisfazer o pedido de informações já 
existentes em legislações específicas 
sectoriais;

Or. it

Alteração 165
Edit Herczog

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) Quando relevante, propriedade biocida 
atribuída aos artigos tratados;

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 
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âmbito da legislação aplicável ao sector. A legislação aplicável ao sector e respectivos 
requisitos de informação (p. ex. rotulagem, fichas de dados de segurança) deve ser sempre 
tomada em consideração. 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.

Alteração 166
Aldo Patriciello

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) Quando relevante, propriedade biocida 
atribuída aos artigos tratados;

Or. it

Alteração 167
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 47 – ponto 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

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. A legislação aplicável ao sector e respectivos 
requisitos de informação (p. ex. rotulagem, fichas de dados de segurança) deve ser sempre 
tomada em consideração. 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 
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produtos institucionais e industriais. Daí que quaisquer requisitos de rotulagem adicionais 
sejam desnecessários.

Alteração 168
Aldo Patriciello

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. it

Alteração 169
Mario Pirillo

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. it

Justificação

A utilização do produto biocida visa proteger e melhorar as propriedades dos artigos 
tratados. A finalidade do artigo tratado, em muitos casos, não é a libertação de uma 
substância activa biocida.  As informações sobre o produto biocida e sobre a substância 
activa biocida não incluem dados em matéria de segurança apropriados destinados ao 
consumidor nos casos em que a substância activa ou o produto biocida não visam a 
libertação pelo artigo ou o material tratado. 
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Alteração 170
Mario Pirillo

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, 
se relevante, e das substâncias activas 
destinadas a serem libertadas em 
condições normais de utilização ou em 
condições previsíveis pelos artigos e 
materiais tratados.

Or. it

Justificação

A utilização do produto biocida visa proteger e melhorar as propriedades dos artigos 
tratados. A finalidade do artigo tratado, em muitos casos, não é a libertação de uma 
substância activa biocida.  As informações sobre o produto biocida e sobre a substância 
activa biocida não incluem dados em matéria de segurança apropriados destinados ao 
consumidor nos casos em que a substância activa ou o produto biocida não visam a 
libertação pelo artigo ou o material tratado. 

Alteração 171
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2 – parágrafos 2 e 3

Texto da Comissão Alteração

A rotulagem deve ser claramente visível, 
facilmente legível e suficientemente
duradoura.

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 artigo ou do 
material tratado.

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 
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tratado.

Or. it

Justificação

A utilização do produto biocida visa proteger e melhorar as propriedades dos artigos 
tratados. A finalidade do artigo tratado, em muitos casos, não é a libertação de uma 
substância activa biocida.  As informações sobre o produto biocida e sobre a substância 
activa biocida não incluem dados em matéria de segurança apropriados destinados ao 
consumidor nos casos em que a substância activa ou o produto biocida não visam a 
libertação pelo artigo ou o material tratado. 

Alteração 172
Edit Herczog

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

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. A legislação aplicável ao sector e respectivos 
requisitos de informação (p. ex. rotulagem, fichas de dados de segurança) deve ser sempre 
tomada em consideração. 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 173
Aldo Patriciello

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 para os artigos tratados e 
quando relevante, qualquer advertência de 
perigo ou recomendação de prudência 
estabelecida na autorização relativa ao 
produto biocida.

Or. it

Alteração 174
Sajjad Karim

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

Texto da Comissão Alteração

A rotulagem deve ser claramente visível, 
facilmente legível e suficientemente 
duradoura.

A rotulagem deve ser claramente visível, 
facilmente legível, suficientemente 
duradoura e redigida na língua ou línguas 
nacionais do Estado-Membro em cujo 
mercado se destina a ser colocado o artigo 
ou material tratado.

Or. en

Justificação

Importa clarificar que os artigos e materiais tratados, à semelhança dos outros produtos, 
devem ser sempre rotulados na língua ou línguas nacionais do Estado-Membro em cujo 
mercado se destina a ser colocado o produto. (O relator modificou a redacção da sua 
proposta de alteração 37, que consta do projecto de parecer da sua autoria, no sentido de ter 
em linha de conta os Estados-Membros com mais do que uma língua nacional.)
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Alteração 175
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O responsável pela colocação no 
mercado de artigos ou materiais tratados 
deve estar na posse duma carta de 
certificação emitida pelo titular da 
autorização, atribuída para todos os 
produtos biocidas utilizados no 
tratamento ou que foram inseridos nos 
artigos ou materiais.

Or. it

Justificação

Considera-se que também o responsável pela colocação no mercado de artigos ou materiais 
tratados com biocidas deve estar na posse duma carta de certificação que ateste todos os 
biocidas utilizados nos artigos ou materiais.

Alteração 176
Aldo Patriciello

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 estipulado no artigo 
50.º; 

Or. it

Justificação

O primeiro requerente não é necessariamente o proprietário dos dados. É necessário 
permitir também uma opção nos termos da qual um segundo requerente ou empresa seja ou 
se torne co-proprietário dos dados, em resultado duma partilha ou dum desenvolvimento 
conjunto dos dados.
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Alteração 177
Aldo Patriciello

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) O requerente ulterior é ele mesmo 
um proprietário dos dados.

Or. it

Justificação

O primeiro requerente não é necessariamente o proprietário dos dados. É necessário 
permitir também uma opção nos termos da qual um segundo requerente ou empresa seja ou 
se torne co-proprietário dos dados, em resultado duma partilha ou dum desenvolvimento 
conjunto dos dados.

Alteração 178
Aldo Patriciello

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. A Agência deve inscrever todos os 
elementos de informação da lista referida 
no n.º 2, identificados com um código 
único, no Registo de Partilha de Dados 
sobre Biocidas, complementado com todos 
os pormenores de identificação e com a 
ligação à identidade do primeiro 
requerente e do(s) proprietário(s) dos 
dados.

Or. it

Justificação

O registo deve conter todas as partes da informação e documentos da lista. É preferível uma 
identificação numérica por cada documento enviado para evitar confusões quando forem 
enviados títulos ou correcções de estudos com nomes similares. Uma ligação ao proprietário 
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dos dados e ao requerente assegura que os direitos de propriedade são respeitados.

Alteração 179
Mario Pirillo

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.

Uma data de envio será atribuída 
individualmente a cada documento tal 
como especificado com o código único 
nos termos do n.º 4 do artigo 48.º.

Or. it

Justificação

A Directiva 98/8/CE não estabeleceu claramente os requisitos de protecção dos dados. A 
data de envio do “dossier”pode não ser a data de envio de todas as informações. É por isso 
que se pede a atribuição duma data a cada envio de dados.

Alteração 180
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação ao disposto no primeiro 
parágrafo do n.º 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 

Suprimido
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menos que tais informações tenham sido 
obtidas após 14 de Maio de 2000.

Or. it

Justificação

Embora este artigo constitua um melhoramento relativamente ao estabelecido na directiva 
relativa aos produtos biocidas (DPB) no que respeita à protecção dos dados, não se justifica 
distinguir entre dados novos e dados existentes. Isto porque os sistemas legislativos nacionais 
cobrem apenas uma pequena fracção do mercado DPB onde tais sistemas existem, já que 
alguns Estados-Membros de facto não os aplicaram. Além disso, a eliminação de tal 
distinção não tornaria as disposições da DPB mais conformes às disposições REACH.

Alteração 181
Mario Pirillo

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 não afecta a validade da 
autorização emitida com base na carta de 
acesso em questão, a menos que o titular 
da autorização forneça outra carta de 
acesso relativa a uma substância activa 
equivalente no prazo de 4 meses.

Or. it

Justificação

As cartas de acesso são normalmente fornecidas a título gratuito e ligadas a acordos de 
fornecimento. A facilidade de revogação das cartas de acesso quando os acordos são 
violados - por exemplo, com um fornecimento alternativo - significa proteger os investimentos 
dum proprietário de informações. Em defesa do utilizador prevê-se um período no qual é 
possível manter válida a autorização do produto para obter uma nova carta de acesso.
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Alteração 182
Mario Pirillo

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 dessa 
avaliação for positivo, a autoridade 
competente ou a Agência deve comunicar 
ao potencial requerente o nome e dados de 
contacto do proprietário da informação. 

Or. it

Justificação

Antes de submeter os estudos à partilha dos dados é necessário verificar adequadamente a 
equivalência técnica, senão não se pode determinar se os dados disponíveis são aplicáveis ao 
requerente ulterior.

Alteração 183
Mario Pirillo

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.º 2 
do artigo 51.º, 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 

3. Caso não se tenha chegado a acordo dois 
meses após a apresentação do pedido em 
conformidade com o estabelecido no n.º 2 
do artigo 51.º, 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 órgão 
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nacionais devem decidir sobre a parte 
proporcional dos custos que o potencial 
requerente deve pagar ao proprietário dos 
dados.

de arbitragem deve decidir sobre a parte 
proporcional de todos os custos associados 
relativamente à elaboração e utilização 
das informações que o potencial 
requerente deve pagar ao proprietário dos 
dados.

Or. it

Justificação

No caso de não ser possível chegar a um acordo entre ambas as partes – isto é, entre o
proprietário e o potencial requerente – estes devem informar a Agência. Para assegurar que 
a partilha obrigatória dos dados se resolve de modo harmonizado a nível da UE, a Comissão 
deve instituir um órgão de arbitragem. A elaboração e utilização das informações pode 
incluir a preparação de estudos e despesas relativas ao pedido de autorização de peritos.

Alteração 184
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. 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 
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.

1. 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 
artigo 49.º já tiverem terminado, a 
autoridade competente receptora ou a 
Agência podem 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 podem 
autorizar que um requerente ulterior 
remeta para os dados fornecidos pelo 
primeiro requerente ao abrigo do artigo 
52.º, 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 
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autorizado, incluindo no que diz respeito 
ao grau de pureza e à natureza das 
impurezas.  

Or. it

Justificação

Se um requerente quiser partilhar os dados é necessário demonstrar a semelhança e a 
equivalência técnica, mesmo se a protecção dos dados não tiver terminado.

Alteração 185
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O mais tardar, 2 anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
Comissão apresenta um relatório sobre a 
avaliação dos riscos colocados à saúde 
humana e ao ambiente pelas substâncias 
nanoactivas e nanobiocidas, bem como 
sobre as medidas específicas que lhe 
convenha eventualmente tomar a esse 
respeito.

Or. fr

Justificação

As substâncias nanobiocidas inserem-se no campo de aplicação do regulamento. Contudo, 
desconhece-se largamente o impacto dessas substâncias na saúde e no ambiente. Urge 
elaborar estudos que visem avaliar esse impacto para, eventualmente, criar medidas 
específicas.
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Alteração 186
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O mais tardar, 2 anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
Comissão apresenta um relatório sobre a 
avaliação dos riscos colocados à saúde 
humana e ao ambiente pelas substâncias 
nanoactivas e nanobiocidas, bem como 
sobre as medidas específicas que lhe 
convenha eventualmente tomar a esse 
respeito.

Or. fr

Justificação

As substâncias nanobiocidas inserem-se no campo de aplicação do regulamento. Contudo, 
desconhece-se largamente o impacto dessas substâncias na saúde e no ambiente. Urge 
elaborar estudos que visem avaliar esse impacto para, eventualmente, criar medidas
específicas.

Alteração 187
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

2. Considera-se que a divulgação das 
seguintes informações pode prejudicar os 
interesses comerciais da pessoa em causa:

2. Considera-se que a divulgação das 
seguintes informações pode prejudicar os 
interesses comerciais da pessoa em causa, 
pelo que não devem ser divulgadas 
publicamente:

a) Dados pormenorizados sobre a 
composição completa de um produto 
biocida;

a) Dados pormenorizados sobre a 
composição completa de um produto 
biocida;

b) Utilização, função ou aplicação exactas b) Utilização, função ou aplicação exactas 
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de uma substância ou mistura; de uma substância ou mistura; 
c) Tonelagem exacta da substância ou 
mistura fabricada ou colocada no mercado;

c) Tonelagem exacta da substância ou 
mistura fabricada ou colocada no mercado;

d) Ligações entre o fabricante de um 
substância activa e o responsável pela 
colocação no mercado do produto biocida 
ou entre o responsável pela colocação no 
mercado de um produto biocida e os 
distribuidores do produto.

d) Ligações entre o fabricante de uma
substância activa e o responsável pela 
colocação no mercado do produto biocida 
ou entre o responsável pela colocação no 
mercado de um produto biocida e os 
distribuidores do produto;
d-A) os produtores de substâncias activas 
(nomes e endereços, incluindo a 
localização dos locais de produção);
d-B) a localização do local de produção 
dum produto biocida;
d-C) a data de emissão duma autorização 
e a sua data de expiração; 
d-D) as doses e instruções de utilização. 

Or. it

Justificação

Devem ser também acrescentadas às informações a considerar como reservadas, por serem 
sensíveis em termos comerciais: a data de emissão duma autorização e a sua data de 
expiração, as doses e instruções de utilização e também a localização dos locais de produção 
dum biocida ou de substâncias activas.

Alteração 188
Aldo Patriciello

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 
as razões pelas quais a divulgação da 
informação poderia ser prejudicial para os 
seus interesses comerciais ou os de 

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

Or. it

Justificação

Cumpre tornar extensível o âmbito de aplicação do presente artigo aos produtos biocidas,  
não o cingindo às substâncias activas. 

Alteração 189
Aldo Patriciello

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:

Suprimido

i) para efeitos de investigação e 
desenvolvimento científicos,

ii) em actividades de investigação e 
desenvolvimento orientadas para produtos 
e processos.

Or. it

Justificação

As informações respeitantes à investigação e ao desenvolvimento científicos deverão 
permanecer confidenciais.
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Alteração 190
Aldo Patriciello

Proposta de directiva
Artigo 58 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os rótulos não devem ser enganosos e 
não devem, em caso algum, mencionar as 
indicações de «produto biocida de baixo 
risco», «não tóxico», «inofensivo» ou 
outras indicações semelhantes. Além disso, 
o rótulo deve conter, de forma clara e 
indelével, as seguintes informações: 

2. Os rótulos não devem ser enganosos e 
não devem, em caso algum, mencionar as 
indicações de «produto não tóxico», 
«inofensivo» ou outras indicações 
semelhantes. Além disso, o rótulo deve 
conter, de forma clara e indelével, as 
seguintes informações: 

Or. it

Justificação

Há que encorajar aqueles que introduzem no mercado produtos de baixo risco, razão pela 
qual deverão ser autorizados a publicitá-los adequadamente. 

Alteração 191
Mario Pirillo, Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Instruções de utilização e dosagem, 
expressa em unidades métricas, para cada 
uma das utilizações previstas nos termos da 
autorização;

e) Instruções de utilização e dosagem, 
expressa de forma significativa e 
inteligível para os utilizadores, 
relativamente a cada uma das utilizações 
previstas nos termos da autorização;

Or. it

Justificação

A dosagem expressa em unidades métricas não é compreensível por utilizadores que não 
sejam profissionais, sendo, por conseguinte, dificilmente inteligível para os consumidores.  
Requer-se, ao invés, que a dosagem tenha de ser expressa no rótulo de forma significativa e 
apropriada para o consumidor final. 
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Alteração 192
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem exigir que 
os produtos biocidas colocados no mercado 
nos seus territórios sejam rotulados na sua 
língua ou línguas nacionais.

3. Os Estados-Membros exigem que os 
produtos biocidas colocados no mercado 
nos seus territórios sejam rotulados na sua 
língua ou línguas nacionais.

Or. en

Justificação

Os produtos, em geral, devem ser sempre rotulados na ou nas línguas nacionais do Estado-
Membro em cujo mercado é colocado o produto. (O relator modificou a redacção da 
alteração 39, que consta do projecto de parecer da sua autoria, a fim de ter em conta os 
Estados-Membros com mais do que uma língua nacional.)

Alteração 193
Michèle Rivasi

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os produtos biocidas que contêm 
nanomateriais ou que tenham sido 
fabricados por meio de nanotecnologia 
devem ser claramente rotulados como tal.

Or. en

Justificação

As substâncias nanobiocidas inserem-se no campo de aplicação do regulamento. Mas o 
impacto destas substâncias na saúde e no ambiente é hoje largamente desconhecido. Importa 
que os consumidores estejam correctamente informados.
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Alteração 194
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os produtos biocidas que contêm 
nanomateriais ou que tenham sido 
fabricados por meio de nanotecnologia 
devem ser claramente rotulados como tal.

Or. en

Justificação

As substâncias nanobiocidas inserem-se no campo de aplicação do regulamento. Mas o 
impacto destas substâncias na saúde e no ambiente é hoje largamente desconhecido. Importa 
que os consumidores estejam correctamente informados.

Alteração 195
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os anúncios a produtos biocidas não se 
devem referir ao produto de uma forma 
enganosa no que diz respeito aos riscos do 
produto para a saúde humana ou para o 
ambiente. A publicidade a um produto 
biocida não pode, em caso algum, conter as 
menções «produto biocida de baixo risco», 
«não tóxico», «inofensivo», nem outras 
indicações semelhantes.

3. Os anúncios a produtos biocidas não se 
devem referir ao produto de uma forma 
enganosa no que diz respeito aos riscos do 
produto para a saúde humana ou para o 
ambiente. A publicidade a um produto 
biocida não pode, em caso algum, conter as 
menções «produto não tóxico», 
«inofensivo», nem outras indicações 
semelhantes.

Or. it

Justificação

Há que encorajar aqueles que introduzem no mercado produtos de baixo risco, razão pela 
qual deverão ser autorizados a publicitá-los adequadamente. 
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Alteração 196
Aldo Patriciello

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

Texto da Comissão Alteração

a) Será fixada uma taxa reduzida aplicável 
às pequenas e médias empresas, na acepção 
da Recomendação 2003/361/CE relativa à 
definição de micro, pequenas e médias 
empresas;

a) Será fixada uma taxa reduzida aplicável 
às pequenas e médias empresas, na acepção 
da Recomendação 2003/361/CE relativa à 
definição de micro, pequenas e médias 
empresas; tal circunstância em nada 
altera a responsabilidade de efectuar uma 
avaliação precisa, na acepção do presente 
regulamento, que cabe à autoridade 
competente de avaliação ;    

Or. it

Justificação

As taxas deverão depender do trabalho solicitado. Sendo assim, não é aceitável impor uma 
taxa anual indiscriminada. Pelo contrário, as taxas deverão ser pagas só quando sejam de 
facto necessárias.

Alteração 197
Aldo Patriciello

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 

d) A taxa só será aplicada quando for de 
facto necessária, sendo que a estrutura e 
o montante das taxas terão em conta as 
tarefas que incumbem à Agência e às 
autoridades competentes nos termos do 
presente regulamento e serão fixados a 
um nível que assegure que as receitas 
resultantes da cobrança de taxas, em 
combinação com outras fontes de receitas 
da Agência ao abrigo do presente 
regulamento, sejam suficientes para 
cobrir o custo dos serviços prestados.
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Or. it

Justificação

As taxas deverão depender do trabalho solicitado. Sendo assim, não é aceitável impor uma 
taxa anual indiscriminada. Pelo contrário, as taxas deverão ser pagas só quando sejam de 
facto necessárias.

Alteração 198
Aldo Patriciello

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

Texto da Comissão Alteração

e) A estrutura e o montante das taxas 
devem ter em conta as tarefas que 
incumbem à Agência e às autoridades 
competentes ao abrigo do presente 
regulamento e ser fixados a um nível que 
possa assegurar que as receitas 
resultantes da cobrança de taxas, em 
combinação com outras fontes de receitas 
da Agência ao abrigo do presente 
regulamento, sejam suficientes para 
cobrir o custo dos serviços prestados.

Suprimido

Or. it

Justificação

As taxas deverão depender do trabalho solicitado. Sendo assim, não é aceitável impor uma
taxa anual indiscriminada. Pelo contrário, as taxas deverão ser pagas só quando sejam de 
facto necessárias.

Alteração 199
Aldo Patriciello

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

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve prosseguir o programa 
de trabalho relativo à análise sistemática de 

1. A Comissão deve prosseguir o programa 
de trabalho relativo à análise sistemática de 
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todas as substâncias activas existentes, 
iniciado de acordo com o estabelecido no 
n.º 2 do artigo 16.º da Directiva 98/8/CE, e 
terminá-lo até 14 de Maio de 2014. A 
Comissão pode adoptar regras de execução 
para a realização do programa de trabalho e 
especificar os direitos e obrigações 
conexos das autoridades competentes e dos 
participantes no programa. 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.

todas as substâncias activas existentes, 
iniciado de acordo com o estabelecido no 
n.º 2 do artigo 16.º da Directiva 98/8/CE, e 
terminá-lo até 31 de Dezembro de 2018. A 
Comissão pode adoptar regras de execução 
para a realização do programa de trabalho e 
especificar os direitos e obrigações 
conexos das autoridades competentes e dos 
participantes no programa. 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. it

Alteração 200
Aldo Patriciello

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.

Suprimido

Or. it
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Alteração 201
Mario Pirillo, Edit Herczog

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. it

Justificação

É necessário indicar desde já o prazo dentro do qual a decisão da Comissão se torna 
efectiva.  

Alteração 202
Aldo Patriciello

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 

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 
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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.

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. it

Justificação

A presente alteração tem por objectivo definir períodos mais abreviados, porquanto os 
utilizadores a jusante do produto biocida devem estar conscientes das suas obrigações e da 
situação respeitante à revisão das substâncias activas.  

Alteração 203
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Artigo 82

Texto da Comissão Alteração

Artigo 82.º Suprimido

Medidas transitórias relativas a materiais 
destinados a entrar em contacto com 

géneros alimentícios

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] 
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 
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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. it

Justificação

Os materiais destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios estão já 
contemplados no Regulamento (CE) n.º 1935/2004. Estes materiais não devem ser 
abrangidos pela proposta, porque tal significaria  duplicar a avaliação e a regulamentação. 
Se se verificarem lacunas na legislação, estas deverão ser colmatadas mediante a alteração 
do Regulamento relativo aos materiais e objectos destinados a entrar em contacto com os 
alimentos.
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Alteração 204
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Artigo 83 – parágrafo -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

A partir de 1 de Janeiro de 2014, todos os 
fabricantes de uma substância activa 
existente que seja colocada no mercado 
para ser utilizada em produtos biocidas 
apresentarão à Agência um pedido de 
inclusão dessa substância no Anexo I. As 
autoridades competentes devem efectuar 
controlos oficiais, de acordo com o 
preceituado no n.º 1 do artigo 54.º. 

Or. it

Justificação

Só as empresas que contribuem para o sistema devem ser autorizadas a fabricar e a 
comercializar substâncias activas destinadas à utilização em produtos biocidas. Esta é a 
melhor forma de acometer as situações de abuso ou aproveitamento, mediante uma 
supervisão apropriada do mercado das substâncias activas.  Os Estados-Membros deverão 
ser obrigados a indicar os produtos biocidas que existem no mercado nacional, a referir se o 
fabricante da substância apresentou um dossiê para a respectiva inclusão no Anexo I e a 
adoptarem um comportamento consequente.   

Alteração 205
Aldo Patriciello

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

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes deverão 
adoptar as medidas necessárias de acordo 
com o preceituado no n.º 2 do artigo 54.º.

Or. it

Justificação

Só as empresas que contribuem para o sistema devem ser autorizadas a fabricar e a 
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comercializar substâncias activas destinadas à utilização em produtos biocidas. Esta é a 
melhor forma de acometer as situações de abuso ou aproveitamento, mediante uma 
supervisão apropriada do mercado das substâncias activas.  Os Estados-Membros deverão 
ser obrigados a indicar os produtos biocidas que existem no mercado nacional, a referir se o 
fabricante da substância apresentou um dossiê para a respectiva inclusão no Anexo I e a 
adoptarem um comportamento consequente.   

Alteração 206
Aldo Patriciello

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 
inertes)

2.2. Informações quantitativas e 
qualitativas pormenorizadas sobre a 
composição do produto biocida (por 
exemplo, substância(s) activa(s), 
impurezas, adjuvantes, componentes 
inertes), tendo em conta os limites de 
concentração referidos no artigo 16.º.

Or. it

Justificação

Pretende-se a uniformização com as alterações apresentadas ao artigo 16.º (2.º-A e 2.º-B, 
novos).  

Alteração 207
Aldo Patriciello

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. As informações provirão, tanto 
quanto possível, de dados existentes, no 
intuito de  reduzir ao mínimo os ensaios 
em animais.  Será aplicado na matéria, 
em particular, o preceituado na Directiva 
1999/45/CE ou no Regulamento (CE) n.º 
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1272/2008.  

Or. it

Justificação

Pretende-se evitar ensaios inúteis em animais. 

Alteração 208
Bill Newton Dunn

Proposta de regulamento
Anexo V – Grupo 4 – Tipo de produtos 20 

Texto da Comissão Alteração

Tipo de produtos 20: - Tipo de produtos 20: Desinfectantes dos 
géneros alimentícios e dos alimentos para 
animais
Produtos utilizados na desinfecção de 
géneros alimentícios ou de alimentos para 
animais e no controlo de organismos 
prejudiciais. 

Or. en

Justificação

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


