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5. Não será autorizada uma utilização que possa constituir um afrouxamento de uma restrição 

estabelecida no Anexo XVII.

6. Só será concedida uma autorização se o pedido for efectuado em conformidade com os 

requisitos do artigo 61.º.

7. Sempre que um pedido de autorização incluir as informações especificadas na alínea b) do 

n.º 5 do artigo 61.º, essas informações serão tidas em consideração na determinação da 

duração do período de revisão limitado previsto no n.º 8 do presente artigo.

8. As autorizações serão sujeitas a um período de revisão limitado (cuja duração será 

determinada caso a caso), sem prejuízo de qualquer decisão sobre um futuro período de 

revisão, e dependerão normalmente da satisfação de certas condições, incluindo o controlo.

9. A autorização especificará os seguintes elementos:

a) Pessoa ou pessoas a quem a autorização é concedida;

b) Identidade da ou das substâncias;

c) Utilização ou utilizações para as quais a autorização é concedida;

d) Condições em que a autorização é concedida;

e) Período de revisão limitado;

f) Qualquer disposição de controlo.
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10. Sem prejuízo das condições de uma autorização, o titular garantirá que a exposição é 

reduzida para o valor mais baixo que for técnica e praticamente exequível.

Artigo 60.º

Revisão das autorizações

1. As autorizações concedidas de acordo com o artigo 59.º serão consideradas válidas até a 

Comissão alterar ou retirar a autorização no âmbito de uma revisão, desde que o titular da 

autorização apresente um relatório de revisão pelo menos dezoito mesesantes de terminado 

o período de revisão limitado. Em vez de voltar a apresentar todos os elementos do pedido 

inicial da autorização actual, o titular da autorização pode apresentar unicamente o número 

da autorização actual, em conformidade com os segundo, terceiro e quarto parágrafos.

O titular de uma autorização concedida de acordo com o artigo 59.º apresentará uma 

actualização de qualquer plano de substituição que tenha incluído no seu pedido. Se não 

puder demonstrar que o risco está adequadamente controlado, o titular apresentará uma 

actualização da análise socioeconómica, da análise das alternativas e do plano de 

substituição incluídos no pedido inicial.

Logo que puder demonstrar que o risco está adequadamente controlado, apresentará uma 

actualização do relatório de segurança química.

Se quaisquer outros elementos do pedido inicial tiverem sido alterados, apresentará 

também actualizações desses elementos.
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2. As autorizações poderão ser revistas em qualquer altura se:

a) As circunstâncias da autorização inicial tiverem mudado de forma a afectar o risco 

para a saúde humana ou para o ambiente ou o impacto socioeconómico; ou

b) Tiverem surgido novas informações sobre possíveis produtos de substituição.

A Comissão fixará um prazo razoável para que o ou os titulares da autorização possam 

apresentar outras informações necessárias à revisão e indicará em que altura irá tomar uma 

decisão de acordo com o artigo 63.º.

3. Na sua decisão de revisão, a Comissão poderá, tendo em conta o princípio da 

proporcionalidade, alterar ou retirar a autorização a partir da adopção da decisão, se nas 

novas circunstâncias ela não fosse concedida.

Nos casos em que haja um risco grave e imediato para a saúde humana ou para o ambiente, 

a Comissão poderá suspender a autorização na pendência da revisão, tendo em conta o 

princípio da proporcionalidade.

4. Se não for cumprida uma norma de qualidade do ambiente referida na Directiva 96/61/CE, 

podem rever-se as autorizações concedidas para a utilização da substância em causa.

5. Se não forem cumpridos os objectivos ambientais referidos no n.º 1 do artigo 4.º da 

Directiva 2000/60/CE, podem rever-se as autorizações concedidas para a utilização da 

substância em causa na bacia hidrográfica relevante.
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6. Se uma utilização de uma substância tiver sido subsequentemente proibida ou de alguma 

forma restringida nos termos do Regulamento (CE) n.º 850/2004 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativo a poluentes orgânicos persistentes1, a 

Comissão retirará a autorização para essa utilização.

Artigo 61.º

Pedidos de autorização

1. Os pedidos de autorização serão apresentados à Agência.

2. Os pedidos de autorização poderão ser apresentados pelo ou pelos fabricantes, 

importadores e/ou utilizadores a jusante da substância. Podem também ser apresentados 

por uma ou por várias pessoas.

3. Os pedidos podem ser apresentados para uma ou várias substâncias e para uma ou várias 

utilizações. Podem ser apresentados para utilização própria do requerente e/ou para as 

utilizações para as quais pretenda colocar a substância no mercado.

4. O pedido de autorização incluirá os seguintes elementos:

a) Identidade da ou das substâncias, conforme especificado no ponto 2 do Anexo VI;

b) Nome e informações de contacto da pessoa ou das pessoas que apresentam o pedido;

c) Solicitação de autorização, especificando a ou as utilizações para as quais se pede a 

autorização e abrangendo a utilização da substância em preparações e/ou a sua 

incorporação em artigos, se for pertinente;

  

1 JO L 158 de 30.4.2004, p. 7. Rectificação no JO L 229 de 29.6.2004, p. 5.
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d) Relatório de segurança química de acordo com o Anexo I, que cubra os riscos da 

utilização da ou das substâncias para a saúde humana e/ou para o ambiente, 

decorrentes das propriedades intrínsecas especificadas no Anexo XIV, a menos que 

já tenha sido apresentado como parte do registo;

e) Uma análise das alternativas, tendo em consideração os seus riscos e a viabilidade 

técnica e económica da substituição.

5. O pedido pode incluir:

a) Uma análise socioeconómica realizada de acordo com o Anexo XVI;

b) Se for caso disso, um plano de substituição que inclua a investigação e o 

desenvolvimento, bem como um calendário das medidas propostas pelo requerente.

c) Uma apresentação dos motivos pelos quais não são tomados em consideração os 

riscos para a saúde humana e o ambiente decorrentes quer:

i) das emissões da substância a partir de uma instalação à qual se concedeu uma 

autorização de acordo com a Directiva 96/61/CE do Conselho; ou

ii) das descargas da substância provenientes de uma fonte tópica, sujeita à 

exigência de regulamentação prévia, tal como referido na alínea g) do n.º 3 do 

artigo 11.º da Directiva 2000/60/CE e na legislação aprovada ao abrigo do seu 

artigo 16.º.
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6. O pedido não incluirá os riscos para a saúde humana decorrentes da utilização de uma 

substância num dispositivo médico regulamentado pelas Directivas 90/385/CEE, 

93/42/CEE ou 98/79/CE.

7. O pedido de autorização far-se-á acompanhar da taxa estabelecida em conformidade com o 

Título IX.

Artigo 62.º

Pedidos de autorização subsequentes

1. Se tiver sido feito um pedido relativo a uma utilização de determinada substância, um 

requerente subsequente poderá fazer referência às partes do pedido anterior apresentadas 

de acordo com a alínea d) do n.º 4 e com as alíneas a) e b) do n.º 5 do artigo 61.º, contanto 

que o requerente subsequente tenha a permissão do anterior requerente para se referir a 

essas partes do pedido.

2. Se tiver sido concedida autorização para a utilização de uma substância, um requerente 

subsequente poderá fazer referência às partes do pedido anterior apresentadas de acordo 

com a alínea d) do n.º 4 e com as alíneas a) e b) do n.º 5 do artigo 61.º, contanto que o 

requerente subsequente tenha a permissão do detentor da autorização para se referir a essas 

partes do pedido.
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Artigo 63.º

Procedimento a seguir para as decisões de autorização

1. A Agência acusará a recepção do pedido com a respectiva data. O Comité de Avaliação 

dos Riscos e o Comité de Análise Socioeconómica da Agência emitirão os seus projectos 

de parecer no prazo de dez meses a contar da data de recepção do pedido.

2. A Agência publicará no seu sítio Web, tendo em conta os artigos 117.º e 118.º relativos ao 

acesso à informação, amplas informações sobre as utilizações para as quais recebeu 

pedidos, com um prazo para a apresentação, por terceiros interessados, de informações 

sobre substâncias ou tecnologias alternativas.

3. Ao preparar o respectivo parecer, cada um dos comités referidos no n.º 1 verificará em 

primeiro lugar se o pedido inclui toda a informação especificada no artigo 61.º que se 

enquadre nas suas competências. Caso necessário, os comités apresentarão, após consulta 

mútua, um pedido conjunto de informações adicionais ao requerente por forma a que o 

pedido de autorização esteja em conformidade com os requisitos referidos no artigo 61.º. O 

Comité de Análise Socioeconómica pode, se o considerar necessário, solicitar ao 

requerente ou a terceiros que apresentem, num determinado prazo, informações adicionais 

sobre eventuais substâncias ou tecnologias alternativas. Cada comité levará também em 

linha de conta todas as informações apresentadas por terceiros.
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4. Os projectos de parecer incluirão os seguintes elementos:

a) No caso do Comité de Avaliação dos Riscos: uma avaliação do risco para a saúde 

humana e/ou para o ambiente decorrente da ou das utilizações da substância descritas 

no pedido e, caso seja pertinente, uma avaliação dos riscos decorrentes das 

alternativas possíveis;

b) No caso do Comité de Análise Socioeconómica: uma avaliação dos factores 

socioeconómicos e da disponibilidade, adequabilidade e viabilidade técnica das 

alternativas associados à ou às utilizações da substância descritas no pedido, se o 

pedido for feito em conformidade com o n.º 5 do artigo 61.º.

5. A Agência enviará estes projectos de pareceres ao requerente até ao final do prazo fixado 

no n.º 1. No prazo de um mês após a recepção dos projectos de parecer, o requerente 

poderá informar, por escrito, que pretende fazer observações. Considerar-se-á que o 

projecto de parecer foi recebido sete dias após o seu envio pela Agência.

Se o requerente não desejar fazer observações, a Agência enviará os pareceres à Comissão, 

aos Estados-Membros e ao requerente, nos quinze dias que se seguem ao fim do prazo para 

apresentação de observações pelo requerente ou no prazo de quinze dias a contar da 

recepção da comunicação do requerente informando que não pretende fazer observações.



7524/8/06 REV 8 ILC/jcc 146
DG C I PT

Se o requerente pretender fazer observações, enviará a sua argumentação, por escrito, à 

Agência, no prazo de dois meses a contar da recepção dos projectos de parecer. Os 

Comités analisarão as observações e adoptarão os seus pareceres finais no prazo de dois 

meses a contar da recepção da argumentação por escrito, tomando-a na devida conta 

sempre que adequado. Nos quinze dias seguintes ao final desse prazo, a Agência enviará os 

pareceres, com a argumentação por escrito anexa, à Comissão, aos Estados-Membros e ao 

requerente.

6. A Agência determinará, de acordo com os artigos 117.º e 118.º, quais as partes dos seus 

pareceres, bem como as partes dos respectivos anexos se os houver, que devem ser 

publicadas no seu sítio Web.

7. Nos casos abrangidos pelo n.º 1 do artigo 62.º, a Agência tratará os pedidos em conjunto, 

desde que seja possível cumprir os prazos para o primeiro pedido.

8. A Comissão elaborará um projecto de decisão de autorização no prazo de três meses a 

contar da recepção dos pareceres da Agência. A decisão final de conceder ou recusar a 

autorização será tomada nos termos do n.º 2 do artigo 132.º.

9. Os resumos das decisões da Comissão, incluindo o número de autorização, serão 

publicados no Jornal Oficial da União Europeia e postos à disposição do público numa 

base de dados criada e actualizada pela Agência.

10. Nos casos abrangidos pelo n.º 2 do artigo 62.º, o prazo fixado no n.º 1 do presente artigo 

será reduzido para cinco meses.
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Capítulo 3

Autorizações na cadeia de abastecimento

Artigo 64.º

Obrigação dos titulares de autorizações

Os titulares de uma autorização, bem como os utilizadores a jusante a que se refere o n.° 2 do 

artigo 55.° que incorporem a substância numa preparação, incluirão o número de autorização no 

rótulo antes de colocarem a substância, ou a preparação que contém a substância, no mercado para 

uma utilização autorizada, sem prejuízo do disposto nas Directivas 67/548/CEE e 1999/45/CE. Tal 

deverá ser feito logo que o número de autorização tenha sido posto à disposição do público de 

acordo com o n.º 9 do artigo 63.º.

Artigo 65.º

Utilizadores a jusante

1. Os utilizadores a jusante que utilizem uma substância de acordo com o n.º 2 do artigo 55.º

notificarão a Agência no prazo de três meses após a primeira entrega da substância.

2. A Agência criará e manterá actualizado um registo dos utilizadores a jusante que tiverem 

feito uma notificação de acordo com o n.º 1. A Agência facultará às autoridades 

competentes dos Estados-Membros o acesso a essas informações.
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TÍTULO VIII

RESTRIÇÕES AO FABRICO,

COLOCAÇÃO NO MERCADO E UTILIZAÇÃO DE CERTAS

SUBSTÂNCIAS, PREPARAÇÕES E ARTIGOS PERIGOSOS

Capítulo 1

Disposições gerais

Artigo 66.º

Disposições gerais

1. Uma substância estreme, ou contida numa preparação ou num artigo, relativamente à qual 

o Anexo XVII contenha uma restrição, não será fabricada, colocada no mercado nem 

utilizada, excepto se cumprir as condições daquela restrição. Esta disposição não se 

aplicará ao fabrico, à colocação no mercado ou à utilização de uma substância em 

investigação científica e desenvolvimento. O Anexo XVII especificará se a restrição não se 

aplica à investigação e desenvolvimento orientados para produtos e processos, bem como a 

quantidade máxima isenta.

2. O n.º 1 não se aplica à utilização de substâncias em produtos cosméticos, tal como 

definidos pela Directiva 76/768/CEE, no que se refere às restrições relativas aos riscos para 

a saúde humana dentro do âmbito de aplicação dessa directiva.

3. Até ...*, qualquer Estado-Membro pode manter as restrições existentes ou mais rigorosas 

em relação ao Anexo XVI relativamente ao fabrico, à colocação no mercado ou à 

utilização de uma substância, desde que essas restrições tenham sido notificadas de acordo 

com o Tratado. A Comissão compilará e publicará uma lista dessas restrições até ...**.

  

* 6 anos a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento.
** 2 anos a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento.
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Capítulo 2

Procedimento de restrições

Artigo 67.º

Introdução de novas restrições e alteração das actuais

1. Se existir um risco inaceitável para a saúde humana ou para o ambiente, decorrente do 

fabrico, utilização ou colocação no mercado de substâncias, que careça de uma abordagem 

comunitária, o Anexo XVII será alterado nos termos do n.º 3 do artigo 132.º, adoptando 

novas restrições ou alterando as actuais constantes do Anexo XVII, no que diz respeito ao 

fabrico, à utilização ou à colocação no mercado das substâncias, estremes, ou contidas em 

preparações ou em artigos, de acordo com o procedimento instituído nos artigos 68.º a 72.º. 

As decisões tomadas ao abrigo da presente disposição terão em conta o impacto 

socioeconómico da restrição, nomeadamente a disponibilidade de soluções alternativas.

O primeiro parágrafo não é aplicável à utilização de uma substância intermédia isolada nas 

instalações.

2. No que diz respeito às substâncias, estremes, ou contidas em preparações ou em artigos, 

que satisfaçam os critérios de classificação como cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas 

para a reprodução da categoria 1 ou 2 e possam ser utilizadas pelos consumidores, e em 

relação às quais a Comissão propõe restrições à utilização pelo consumidor, o Anexo XVII 

será alterado nos termos do n.º 3 do artigo 132.º. Não são aplicáveis os artigos 68.º a 72.º.
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Artigo 68.º

Elaboração de uma proposta

1. Se a Comissão considerar que o fabrico, a colocação no mercado ou a utilização de uma 

substância, estreme, ou contida numa preparação ou num artigo, apresenta um risco para a 

saúde humana ou para o ambiente que não esteja adequadamente controlado e que careça 

de ser abordado, solicitará à Agência que elabore um dossiê em conformidade com o 

disposto no Anexo XV.

2. Após a data referida no artigo 57.º, n.º 1, alínea c), subalínea i), a Agência determinará se o 

uso em artigos duma substância incluída no Anexo XIV representa ou não um risco para a 

saúde humana ou para ambiente que não esteja adequadamente controlado. Se a Agência 

considerar que o risco não está adequadamente controlado, elaborará um dossiê em 

conformidade com o Anexo XV.

3. No prazo de doze meses a contar da recepção do pedido da Comissão previsto no n.º 1, e se 

esse dossiê demonstrar que é necessária uma actuação a nível comunitário, para além das 

medidas já em vigor, a Agência proporá restrições, de modo a dar início ao procedimento 

para a introdução de restrições.

4. Se um Estado-Membro considerar que o fabrico, a colocação no mercado ou a utilização 

de uma substância, estreme, ou contida numa preparação ou num artigo, apresenta um risco 

para a saúde humana ou para o ambiente que não esteja adequadamente controlado e que 

careça de ser abordado, notificará a Agência de que tenciona elaborar um dossiê em 

conformidade com os requisitos previstos nos pontos pertinentes do Anexo XV. Se a 

substância não constar da lista mantida pela Agência a que se refere o n.º 5 do presente 

artigo, o Estado-Membro elaborará um dossiê em conformidade com os requisitos do 

Anexo XV no prazo de doze meses após notificação da Agência. Se esse dossiê demonstrar 

que é necessária uma actuação a nível comunitário, para além das medidas já em vigor, o 

Estado-Membro apresentará o dossiê à Agência no formato descrito no Anexo XV, para 

dar início ao procedimento para a introdução de restrições.
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A Agência ou os Estados-Membros consultarão os dossiês, os relatórios de segurança 

química ou as avaliações de risco apresentadas à Agência ou aos Estados-Membros em 

conformidade com o presente regulamento. Consultarão igualmente qualquer avaliação de 

risco que seja pertinente apresentada para efeitos de outros regulamentos ou directivas 

comunitários. Nesse sentido, os outros organismos, por exemplo, agências, estabelecidos 

ao abrigo do direito comunitário e com funções semelhantes prestarão, a pedido, 

informações à Agência ou ao Estado-Membro em questão.

O Comité de Avaliação dos Riscos e o Comité de Análise Socioeconómica verificarão se o 

dossiê apresentado está em conformidade com os requisitos do Anexo XV. No prazo 

de trinta dias a contar da recepção, o comité em questão comunicará à Agência ou ao 

Estado-Membro que sugere as restrições se aceita a conformidade do dossiê conforme. Se 

o dossiê não estiver conforme, os motivos serão comunicados à Agência ou ao Estado-

-Membro, por escrito, no prazo de quarenta e cinco dias a contar da recepção. A Agência 

ou o Estado-Membro introduzirá as alterações necessárias para que o dossiê fique 

conforme no prazo de sessenta dias a contar da recepção dos motivos apresentados pelos 

Comités; caso contrário, cessa o procedimento indicado no presente capítulo. A Agência 

tornará público sem demora que a Comissão, ou um Estado-Membro, tenciona encetar um 

procedimento para a introdução de restrições em relação a determinada substância e 

informará as pessoas que apresentaram um registo para essa substância.

5. A Agência manterá uma lista das substâncias em relação às quais ela própria ou um 

Estado-Membro previu ou está a elaborar um dossiê conforme com os requisitos do 

Anexo XV para efeitos de uma proposta de restrição. Se uma substância constar dessa lista, 

não será objecto de nenhum outro dossiê do mesmo tipo. Se um Estado-Membro, ou a 

Agência, propuser que se volte a analisar uma restrição já existente constante do 

Anexo XVII, será tomada, nos termos do n.º 2 do artigo 132.º, uma decisão quanto à 

oportunidade desse reexame, com base nas provas apresentadas pelo Estado-Membro ou 

pela Agência.
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6. Sem prejuízo do disposto nos artigos 117.º e 118.º, a Agência publicará sem demora no seu 

sítio Web todos os dossiês conformes com o Anexo XV, incluindo as restrições sugeridas 

de acordo com os n.ºs 3 e 4 do presente artigo, indicando claramente a data da publicação. 

Convidará todas as partes interessadas a apresentarem, individualmente ou em conjunto, 

nos seis meses seguintes à data da publicação:

a) Observações sobre os dossiês e as restrições sugeridas;

b) Uma análise socioeconómica ou informações que possam contribuir para uma análise 

socioeconómica das restrições sugeridas, examinando as vantagens e os 

inconvenientes das restrições propostas. A análise ou as informações apresentadas 

cumprirão os requisitos do Anexo XVI.

Artigo 69.º

Parecer da Agência: Comité de Avaliação dos Riscos

No prazo de nove meses a contar da data de publicação referida no n.º 6 do artigo 68.º, o Comité de 

Avaliação dos Riscos formulará um parecer sobre a oportunidade das restrições sugeridas, em 

termos de redução do risco para a saúde humana e/ou para o ambiente, com base na sua análise das 

partes pertinentes do dossiê. O parecer terá em conta o dossiê do Estado-Membro ou o dossiê 

elaborado pela Agência a pedido da Comissão, bem como os pontos de vista das partes interessadas 

a que se refere a alínea a) do n.º 6 do artigo 68.º.
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Artigo 70.º

Parecer da Agência: Comité de Análise Socioeconómica

1. No prazo de doze meses a contar da data de publicação referida no n.º 6 do artigo 68.º, o 

Comité de Análise Socioeconómica formulará um parecer sobre as restrições sugeridas, 

com base na sua análise das partes pertinentes do dossiê e do impacto socioeconómico. 

Elaborará um projecto de parecer sobre as restrições sugeridas e sobre o correspondente 

impacto socioeconómico, tendo em conta as eventuais análises ou informações 

transmitidas de acordo com a alínea b) do n.º 6 do artigo 68.º. A Agência publicará o 

projecto de parecer sem demora no seu sítio Web. A Agência convidará as partes 

interessadas a fazerem as suas observações sobre o projecto de parecer no prazo máximo 

de sessenta dias a contar da publicação do projecto de parecer.

2. O Comité de Análise Socioeconómica adoptará o seu parecer sem demora, tendo em 

consideração as eventuais observações adicionais recebidas até à data-limite fixada. O 

parecer terá em conta as observações e as análises socioeconómicas das partes 

interessadas, apresentadas nos termos da alínea b) do n.º 6 do artigo 68.º e do n.º 1 do 

presente artigo.

3. Se o parecer do Comité de Avaliação dos Riscos se afastar significativamente das 

restrições sugeridas por um Estado-Membro ou pela Comissão, a Agência poderá adiar, 

por um máximo de noventa dias, a data-limite para a adopção do parecer do Comité de 

Análise Socioeconómica.
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Artigo 71.º

Apresentação de um parecer à Comissão

1. A Agência apresentará sem demora à Comissão os pareceres do Comité de Avaliação dos 

Riscos e do Comité de Análise Socioeconómica sobre as restrições sugeridas para 

substâncias estremes ou contidas em preparações ou em artigos. Se um ou ambos os 

comités não formularem um parecer até à data-limite prevista no artigo 69.º e no n.º 1 do 

artigo 70.º, a Agência informará do facto a Comissão, indicando as razões para tal.

2. Sem prejuízo do disposto nos artigos 117.º e 118.º, a Agência publicará no seu sítio Web, 

sem demora, os pareceres dos dois comités.

3. A Agência fornecerá à Comissão e/ou ao Estado-Membro, mediante pedido, todos os 

documentos e fundamentos que tiverem sido apresentados ou que tiver analisado.

Artigo 72.º

Decisão da Comissão

1. Se estiverem satisfeitas as condições previstas no artigo 67.º, a Comissão elaborará um 

projecto de alteração ao Anexo XVII, no prazo de três meses a contar da recepção do 

parecer do Comité de Análise Socioeconómica ou, se o referido comité não formular um 

parecer, no fim do prazo fixado no artigo 70.º, consoante a data que ocorra primeiro.
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Se o projecto de alteração se afastar da proposta inicial ou não tiver em conta os pareceres 

da Agência, a Comissão incluirá em anexo uma explicação pormenorizada dos motivos 

para as diferenças.

2. A decisão final será tomada nos termos do n.º 3 do artigo 132.º. A Comissão enviará o 

projecto de alteração aos Estados-Membros pelo menos quarenta e cinco dias antes da 

votação.

TÍTULO IX

TAXAS E EMOLUMENTOS

Artigo 73.º

Taxas e emolumentos

1. As taxas que são requeridas em conformidade com o n.º 4 do artigo 6.º, os n.ºs 1 e 5 do 

artigo 7.º, o n.º 2 do artigo 9.º, o n.º 4 do artigo 11.º, o n.º 2 do artigo 17.º,o n.° 2 do 

artigo 18.º, o n.º 3 do artigo 19.º, o n.° 5 do artigo 22.º, o n.º 7 do artigo 61.º e o n.º 3 do 

artigo 91.º serão especificadas num regulamento da Comissão aprovado nos termos do 

n.º 3 do artigo 132.º até ...*.

2. Não será necessário pagar a taxa de registo de uma substância na gama de tonelagem 

entre 1 e 10 toneladas se o dossiê do registo contiver todas as informações previstas no 

Anexo VII.

  

* 1 ano a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento.
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3. A estrutura e o montante das taxas referidas no n.º 1 terão em conta o trabalho exigido pelo 

presente regulamento que deverá ser executado pela Agência e pela autoridade competente 

e serão fixados a um nível que possa assegurar que as receitas resultantes, em combinação 

com outras fontes de receitas da Agência nos termos do n.º 1 do artigo 95.º, sejam 

suficientes para cobrir o custo dos serviços prestados. As taxas fixadas para os registos 

terão em conta o trabalho que poderá ter de ser realizado nos termos do Título VIII.

Nos casos previstos no n.º 4 do artigo 6.º, nos n.ºs 1 e 5 do artigo 7.º, no n.º 2 do artigo 9.º, 

no n.º 4 do artigo 11.º, no n.º 2 do artigo 17.º e no n.º 2 do artigo 18.º, a estrutura e o 

montante das taxas terão em conta a gama de tonelagem da substância a registar.

Em todos os casos será estabelecida uma taxa reduzida para as PME.

No caso previsto no n.º 4 do artigo 11.º, a estrutura e o montante das taxas levarão em 

conta o facto de a informação ter ou não sido apresentada junta ou separadamente.

No caso de um pedido ao abrigo da subalínea xi) da alínea a) do artigo 10.º, a estrutura e o 

montante das taxas terão em conta o trabalho da Agência na avaliação da justificação.

4. O regulamento previsto no n.º 1 especificará em que circunstâncias uma parte das taxas 

será transferida para a autoridade competente do Estado-Membro em questão.

5. A Agência poderá cobrar emolumentos por outros serviços que preste.



7524/8/06 REV 8 ILC/jcc 157
DG C I PT

TÍTULO X

AGÊNCIA

Artigo 74.º

Criação e revisão

1. É criada a Agência Europeia das Substâncias Químicas para a gestão, e em alguns casos a 

execução, dos aspectos técnicos, científicos e administrativos do REACH e para assegurar 

a harmonização de todos esses aspectos a nível comunitário.

2. A Agência será objecto de uma revisão até ...*.

Artigo 75.º

Composição

1. A Agência será composta por:

a) Um conselho de administração, que exercerá as responsabilidades estabelecidas no 

artigo 77.º;

b) Um director executivo, que exercerá as responsabilidades estabelecidas no 

artigo 82.º;

c) Um Comité de Avaliação dos Riscos, que será responsável pela elaboração do 

parecer da Agência sobre as avaliações, os pedidos de autorização, as propostas de 

restrições, as propostas de classificação e de rotulagem nos termos do Título XI e 

qualquer outra questão decorrente da aplicação do presente regulamento que diga 

respeito aos riscos para a saúde humana ou para o ambiente;

  

* 5 anos a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento.
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d) Um Comité de Análise Socioeconómica, que será responsável pela elaboração do 

parecer da Agência sobre os pedidos de autorização, as propostas de restrições e 

qualquer outra questão decorrente da aplicação do presente regulamento no que se 

refere ao impacto socioeconómico de uma eventual acção legislativa sobre as 

substâncias;

e) Um Comité dos Estados-Membros, que será responsável pela resolução das 

potenciais divergências de opinião sobre os projectos de decisões propostos pela 

Agência ou pelos Estados-Membros no âmbito do Título VI e sobre as propostas de 

identificação de substâncias que suscitem uma elevada preocupação, a submeter ao 

procedimento de autorização previsto no Título VII;

f) Um Fórum de Intercâmbio de Informações sobre o Controlo do Cumprimento (a 

seguir designado "Fórum"), que coordenará uma rede de autoridades dos Estados-

-Membros responsáveis pelo controlo do cumprimento do presente regulamento;

g) Um Secretariado, que trabalhará sob a chefia do director executivo e dará apoio 

técnico, científico e administrativo aos Comités e ao Fórum e assegurará a 

coordenação adequada entre eles. O Secretariado ocupar-se-á também das tarefas que 

incumbem à Agência no âmbito dos procedimentos de pré-registo, registo e 

avaliação, bem como da preparação de orientações, da manutenção da base de dados 

e da prestação de informações;

h) Uma Câmara de Recurso, que decidirá acerca dos recursos interpostos contra as 

decisões adoptadas pela Agência.
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2. Os Comités referidos nas alíneas c), d) e e) do n.º 1 (a seguir designados "os Comités"), e o 

Fórum poderão criar grupos de trabalho. Nesse sentido, adoptarão, de acordo com os 

respectivos regulamentos internos, disposições rigorosas para a delegação de certas 

funções nesses grupos de trabalho.

3. Se acharem pertinente, os Comités e o Fórum poderão procurar, junto das fontes 

especializadas adequadas, aconselhamento sobre questões importantes de natureza 

científica ou ética.

Artigo 76.º

Tarefas

1. A Agência facultará aos Estados-Membros e às Instituições da Comunidade o melhor 

aconselhamento possível de ordem científica e técnica sobre questões que se prendam com 

as substâncias químicas, que se enquadrem nas suas competências e que lhe sejam 

submetidas de acordo com as disposições do presente regulamento

2. O Secretariado desempenhará as seguintes tarefas:

a) Execução das tarefas que lhe são atribuídas pelo disposto no Título II; incluindo a 

facilitação do registo eficaz de substâncias importadas, de uma forma consentânea 

com as obrigações da Comunidade em matéria de comércio internacional 

relativamente a países terceiros;.

b) Execução das tarefas que lhe são atribuídas pelo disposto no Título III;
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c) Execução das tarefas que lhe são atribuídas pelo disposto no Título VI;

d) Criação e manutenção de bases de dados com informações sobre todas as substâncias 

registadas, com o inventário de classificação e rotulagem e com a lista harmonizada 

de classificação e rotulagem. Disponibilizará publicamente na Internet, 

gratuitamente, as informações da ou das bases de dados identificadas nos n.ºs. 1 e 2

do artigo 118.º, excepto se um pedido ao abrigo da subalínea xii) da alínea a) do 

artigo 10.º for considerado justificado. A Agência disponibilizará mediante pedido, 

nos termos do artigo 117.º, outras informações contidas nessas bases de dados;

e) Disponibilização pública das informações acerca das substâncias que estão a ser ou 

foram avaliadas, no prazo de noventa dias após a recepção das informações pela 

Agência, em conformidade com o n.º 1 do artigo 118.º;

f) Fornecimento de orientações e de instrumentos técnicos e científicos, sempre que 

adequado para a aplicação do presente regulamento, em particular, para assistir a 

indústria, especialmente as PME, na elaboração de relatórios de segurança química 

(de acordo com o disposto no artigo 14.º, no n.º 1 do artigo 31.º e no n.º 4 do

artigo 36.º) e em aplicação da subalínea viii) da alínea a) do artigo 10.º, do n.º 3 do 

artigo 11.º e do n.º 2 do artigo 19.º;

g) Fornecimento de orientações técnicas e científicas sobre a aplicação do presente 

regulamento às autoridades competentes dos Estados-Membros e apoio aos serviços 

de assistência criados pelos Estados-Membros nos termos do título XIII;

h) Aconselhamento e assistência aos fabricantes e importadores que registem uma 

substância em conformidade com o n.º 1 do artigo 12.º;
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i) Preparação de informações de esclarecimento sobre o presente regulamento 

destinadas às outras partes interessadas;

j) A pedido da Comissão, prestação de apoio técnico e científico para as medidas de 

melhoria da cooperação entre a Comunidade, os seus Estados-Membros, as 

organizações internacionais e os países terceiros em questões científicas e técnicas 

relacionadas com a segurança das substâncias, assim como a participação activa na 

assistência técnica e em actividades de formação de competências sobre a boa gestão 

das substâncias químicas nos países em desenvolvimento;

k) Manutenção de um Manual de Decisões e Pareceres com base nas conclusões do 

Comité dos Estados-Membros no que se refere à interpretação e implementação do 

presente regulamento;

l) Notificação das decisões tomadas pela Agência;

m) Fornecimento dos formatos para a apresentação de informações à Agência.

3. Os Comités empreenderão o seguinte:

a) Execução das tarefas que lhes são atribuídas pelo disposto nos títulos VI a XI;

b) A pedido da Comissão, prestação de apoio técnico e científico para as medidas de 

melhoria da cooperação entre a Comunidade, os seus Estados-Membros, as 

organizações internacionais e os países terceiros em questões científicas e técnicas 

relacionadas com a segurança das substâncias, assim como a participação activa na 

assistência técnica e em actividades de formação de competências sobre a boa gestão 

das substâncias químicas nos países em desenvolvimento;
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c) A pedido da Comissão, elaboração de um parecer sobre quaisquer outros aspectos 

respeitantes à segurança das substâncias estremes, em preparações ou em artigos.

4. O Fórum empreenderá as seguintes tarefas:

a) Difusão de boas práticas e destaque de problemas a nível comunitário;

b) Proposta, coordenação e avaliação de projectos harmonizados de controlo do 

cumprimento e de inspecções conjuntas;

c) Coordenação do intercâmbio de inspectores;

d) Determinação de estratégias de controlo do cumprimento e de melhores práticas no 

domínio do controlo do cumprimento;

e) Desenvolvimento de métodos de trabalho e de instrumentos úteis para os inspectores 

locais;

f) Desenvolvimento de um procedimento para intercâmbio electrónico de informações;

g) Contactos com a indústria e com as outras partes interessadas, incluindo as 

organizações internacionais relevantes, na medida do necessário;

h) Análise de propostas de restrições, com vista ao aconselhamento em matéria de 

controlo do cumprimento.
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Artigo 77.º

Poderes do Conselho de Administração

O Conselho de Administração nomeará o director executivo, de acordo com o artigo 83.º, e um 

contabilista, em conformidade com o artigo 43.º do Regulamento (CE, Euratom) n.° 2343/2002.

O Conselho de Administração adoptará:

a) Até 30 de Abril de cada ano, o relatório geral da Agência respeitante ao ano anterior, que 

será enviado, até 15 de Junho o mais tardar, aos Estados-Membros, ao Parlamento 

Europeu, ao Conselho e à Comissão, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Tribunal 

de Contas;

b) Até 31 de Outubro de cada ano, o programa de trabalho da Agência para o ano seguinte, 

que será enviado aos Estados-Membros, ao Parlamento Europeu, ao Conselho e à 

Comissão;

c) O orçamento final da Agência nos termos do artigo 95.º, antes do início do exercício 

orçamental, ajustando-o, se necessário, de acordo com a contribuição comunitária e com 

quaisquer outras receitas da Agência;

d) Um programa de trabalho plurianual, que será regularmente revisto.

O Conselho de Administração adoptará as regras e os procedimentos internos da Agência. Essas 

regras serão facultadas ao público.

O Conselho de Administração desempenhará as suas atribuições relacionadas com o orçamento da 

Agência nos termos dos artigos 95.º, 96.º e 102.º.
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O Conselho de Administração exercerá o poder disciplinar sobre o director executivo.

O Conselho de Administração adoptará o seu regulamento interno.

O Conselho de Administração nomeará o presidente, os membros e os suplentes da Câmara de 

Recurso nos termos do artigo 88.º.

O Conselho de Administração nomeará os membros dos comités da Agência, tal como previsto no

artigo 84.º.

O Conselho de Administração enviará anualmente todas as informações relevantes para o resultado 

dos procedimentos de avaliação, nos termos do n.º 6 do artigo 95.º.

Artigo 78.º

Composição do Conselho de Administração

1. O Conselho de Administração será composto por um representante de cada Estado-

-Membro e, no máximo, por seis representantes designados pela Comissão, incluindo três 

elementos das partes interessadas, sem direito de voto.

Cada Estado-Membro designa um membro para o Conselho de Administração. Os 

membros assim designados serão nomeados pelo Conselho.
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2. Os membros serão nomeados com base nas suas competências e experiência no domínio da 

segurança química ou da regulamentação das substâncias químicas, assegurando-se ao 

mesmo tempo que entre os membros do Conselho exista a experiência adequada em 

matérias gerais, financeiras e jurídicas.

3. O mandato terá uma duração de quatro anos. Este mandato pode ser renovável uma vez. 

No entanto, para o primeiro mandato, de entre os respectivos representantes, a Comissão 

designará metade, e o Conselho doze, para os quais o mandato será de seis anos.

Artigo 79.º

Presidência do Conselho de Administração

1. O Conselho de Administração elegerá um presidente e um vice-presidente de entre os seus 

membros com direito de voto. O vice-presidente assumirá automaticamente o lugar do 

presidente se este estiver impedido de desempenhar as suas funções.

2. Os mandatos do presidente e do vice-presidente terão uma duração de dois anos e 

expirarão quando eles deixarem de ser membros do Conselho de Administração. O 

mandato é renovável uma vez.

Artigo 80.º

Reuniões do Conselho de Administração

1. As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas por convite do presidente ou 

a pedido de pelo menos um terço dos membros do Conselho.
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2. O director executivo participará nas reuniões do Conselho de Administração, sem direito 

de voto.

3. Os presidentes dos Comités e o presidente do Fórum, referidos no n.º 1, alíneas c) a f), do 

artigo 75.º, têm direito a assistir às reuniões do Conselho de Administração, sem direito de 

voto.

Artigo 81.º

Votação no Conselho de Administração

O Conselho de Administração adoptará um regulamento interno para a votação, incluindo as 

condições em que um membro pode votar em nome de outro. O Conselho de Administração 

deliberará por maioria de dois terços de todos os membros com direito de voto.

Artigo 82.º

Funções e poderes do director executivo

1. A Agência será administrada pelo director executivo que desempenhará as suas funções no 

interesse da Comunidade e independentemente de quaisquer interesses específicos.
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2. O director executivo será o representante legal da Agência. Será responsável por:

a) Assegurar a gestão corrente da Agência;

b) Gerir os recursos da Agência necessários para o desempenho das suas funções;

c) Garantir o cumprimento dos prazos fixados pela legislação comunitária para a 

adopção de pareceres pela Agência;

d) Garantir a coordenação apropriada e oportuna entre os Comités e o Fórum;

e) Celebrar e gerir os contratos necessários com os prestadores de serviços;

f) Preparar o mapa de receitas e despesas e executar o orçamento da Agência nos 

termos dos artigos 95.º e 96.°;

g) Todas as questões relacionadas com o pessoal;

h) Instituir o secretariado do Conselho de Administração;

i) Elaborar projectos de pareceres do Conselho de Administração relativos aos 

regulamentos internos propostos para os Comités e para o Fórum;
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j) A pedido do Conselho de Administração, tomar as medidas necessárias para o 

desempenho de quaisquer outras funções (nos limites do mandato do artigo 76.º) 

atribuídas à Agência por delegação da Comissão;

k) Determinar as modalidades e condições para a utilização de pacotes de programas 

informáticos.

3. Todos os anos, o director executivo apresentará ao Conselho de Administração, para 

aprovação, os seguintes documentos:

a) Um projecto de relatório que abranja as actividades da Agência no ano anterior, 

incluindo informações sobre o número de dossiês de registo recebidos, o número de 

substâncias avaliadas, o número de pedidos de autorização recebidos, o número de 

propostas de restrições recebidas pela Agência e sobre as quais esta se pronunciou, o 

tempo gasto para a realização dos procedimentos associados, as substâncias 

autorizadas, os dossiês rejeitados, as substâncias sujeitas a restrições, as queixas 

recebidas e as disposições tomadas e um panorama das actividades do Fórum;

b) Um projecto de programa de trabalho para o ano seguinte;

c) O projecto de contas anuais;

d) O projecto de orçamento previsto para o ano seguinte;

e) Um projecto de programa de trabalho plurianual.
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Artigo 83.º

Nomeação do director executivo

1. A Comissão proporá candidatos para o cargo de director executivo director executivo, com 

base numa lista, após a publicação do lugar vago no Jornal Oficial da União Europeia, bem 

como noutras publicações ou na Internet, conforme adequado.

2. O director executivo da Agência será nomeado pelo Conselho de Administração com base 

no seu mérito e em capacidades de gestão e administrativas comprovadas, bem como na 

sua experiência no domínio da segurança química ou da regulamentação pertinente. O 

Conselho de Administração deliberará por maioria de dois terços de todos os membros 

com direito de voto.

O poder de demitir o director executivo pertence ao Conselho de Administração, de acordo 

com o mesmo procedimento.

3. O mandato do director executivo terá uma duração de cinco anos. Poderá ser prorrogado 

uma vez pelo Conselho de Administração por um novo período de, no máximo, cinco anos.
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Artigo 84.º

Criação dos Comités

1. Cada Estado-Membro pode propor candidatos a membros do Comité de Avaliação dos 

Riscos. O director executivo elaborará uma lista das pessoas propostas, que será publicada 

no sítio Web da Agência. O Conselho de Administração nomeará os membros do Comité a 

partir dessa lista, incluindo, pelo menos, um membro, mas não mais do que dois, de entre 

as pessoas designadas por cada Estado-Membro que tiver proposto candidatos. Os 

membros serão nomeados pelas suas funções e experiência na execução das tarefas 

especificadas no n.º 3 do artigo 76.º.

2. Cada Estado-Membro pode propor candidatos a membros do Comité de Análise 

Socioeconómica. O director executivo elaborará uma lista das pessoas propostas, que será 

publicada no sítio Web da Agência. O Conselho de Administração nomeará os membros 

do Comité a partir dessa lista, incluindo, pelo menos, um membro, mas não mais do que 

dois, de entre as pessoas designadas por cada Estado-Membro que tiver proposto 

candidatos. Os membros serão nomeados pelas suas funções e experiência na execução das 

tarefas especificadas no n.º 3 do artigo 76.º.

3. Cada Estado-Membro nomeará um membro para o Comité dos Estados-Membros.

4. Os Comités terão como objectivo reunir, entre os seus membros, uma ampla variedade de 

competências necessárias. Nesse sentido, cada comité pode designar, por cooptação, um 

máximo de cinco membros suplementares escolhidos com base na sua competência 

específica.
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Os membros dos Comités serão nomeados com um mandato de três anos, que será 

renovável.

Os membros do Conselho de Administração não poderão ser membros dos Comités.

Os membros de cada um dos Comités podem fazer-se acompanhar por consultores nos 

domínios científico, técnico ou regulamentar.

O director executivo ou o seu representante e os representantes da Comissão terão o direito 

de assistir como observadores a todas as reuniões dos Comités e grupos de trabalho 

convocadas pela Agência ou pelos seus Comités. As partes interessadas também poderão 

ser convidadas a assistir às reuniões na qualidade de observadores, se for caso disso, a 

pedido dos membros do Comité ou do Conselho de Administração.

5. Os membros de cada Comité nomeados na sequência de uma proposta de um Estado-

-Membro assegurarão a coordenação adequada entre as funções da Agência e a actividade 

da autoridade competente do respectivo Estado-Membro.

6. Os membros dos Comités serão apoiados pelos recursos científicos e técnicos de que os 

Estados-Membros dispõem. Para o efeito, os Estados-Membros colocarão à disposição dos 

membros dos Comités por eles nomeados os recursos científicos e técnicos adequados. As 

autoridades competentes dos Estados-Membros facilitarão o bom desenrolar das 

actividades dos Comités e dos respectivos grupos de trabalho.
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7. Os Estados-Membros abster-se-ão de dar aos membros do Comité de Avaliação dos Riscos 

ou do Comité de Análise Socioeconómica ou aos seus consultores e peritos científicos e 

técnicos qualquer instrução que seja incompatível com as funções próprias dessas pessoas 

ou com as funções, responsabilidades e independência da Agência.

8. Ao elaborar um parecer, cada Comité envidará todos os esforços para obter um consenso. 

Se tal não for possível, o parecer será constituído pela posição da maioria dos membros e 

pelas posições minoritárias, com os respectivos fundamentos.

9. Cada Comité elaborará uma proposta do seu próprio regulamento interno, a aprovar pelo 

Conselho de Administração, no prazo de seis meses a contar da data da primeira nomeação 

dos Comités.

O regulamento interno estabelecerá, em especial, os procedimentos para a substituição dos 

membros, os procedimentos para a delegação de certas funções nos grupos de trabalho, a 

criação de grupos de trabalho e a instituição de um procedimento para a adopção urgente 

de pareceres. O presidente de cada Comité será um funcionário da Agência.

Artigo 85.º

Criação do Fórum

1. Cada Estado-Membro nomeará um membro do Fórum com um mandato de três anos, que 

será renovável. Os membros serão escolhidos pelas suas funções e experiência de controlo 

do cumprimento da legislação em matéria de substâncias químicas e manterão os contactos 

necessários com as autoridades competentes dos Estados-Membros.
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O Fórum terá porobjectivo de reunir, entre os seus membros, uma ampla variedade de 

competências necessárias. Nesse sentido, poderá designar, por cooptação, um máximo de 

cinco membros suplementares escolhidos com base na sua competência específica. Estes 

serão nomeados com um mandato de três anos, que será renovável.

Os membros do Fórum podem fazer-se acompanhar por consultores científicos e técnicos.

O director executivo da Agência ou o seu representante e os representantes da Comissão 

terão o direito de assistir a todas as reuniões do Fórum e dos respectivos grupos de 

trabalho. As partes interessadas também poderão ser convidadas a assistir às reuniões na 

qualidade de observadores, se for caso disso, a pedido dos membros do Fórum ou do 

Conselho de Administração.

2. Os membros do Fórum nomeados por um Estado-Membro assegurarão a coordenação 

adequada entre as funções do Fórum e a actividade da autoridade competente do respectivo 

Estado-Membro.

3. Os membros do Fórum serão apoiados pelos recursos científicos e técnicos de que dispõem 

as autoridades competentes dos Estados-Membros. As autoridades competentes dos 

Estados-Membros facilitarão o bom desenrolar das actividades do Fórum e dos respectivos 

grupos de trabalho. Os Estados-Membros abster-se-ão de dar aos membros do Fórum ou 

aos seus consultores e peritos científicos e técnicos qualquer instrução que seja 

incompatível com as funções próprias dessas pessoas ou com as funções e 

responsabilidades do Fórum.



7524/8/06 REV 8 ILC/jcc 174
DG C I PT

4. O Fórum elaborará uma proposta do seu regulamento interno, a aprovar pelo Conselho de 

Administração, no prazo de seis meses a contar da data da primeira nomeação do Fórum.

O regulamento interno estabelecerá, em especial, os procedimentos de nomeação e 

substituição do presidente e de substituição dos membros, bem como os procedimentos 

para a delegação de certas funções nos grupos de trabalho.

Artigo 86.º

Relatores dos Comités e recurso a peritos

1. Se, nos termos do artigo 76.º, um Comité for chamado a tomar uma decisão, a dar um 

parecer ou a analisar se um dossiê apresentado por um Estado-Membro está em 

conformidade com os requisitos do Anexo XV, nomeará um dos seus membros como 

relator. O Comité em questão poderá nomear um segundo membro que actuará como co-

-relator. Em cada caso, os relatores e co-relatores empenhar-se-ão em agir no interesse da 

Comunidade e farão por escrito uma declaração de compromisso de cumprimento das suas 

funções, assim como uma declaração de interesses. Um membro de um Comité não será 

nomeado relator de um determinado caso se indicar qualquer interesse que possa ser 

prejudicial à avaliação independente desse caso. O Comité em questão poderá substituir o 

relator ou co-relator por outro dos seus membros em qualquer altura, se, por exemplo, ele 

não conseguir desempenhar a sua função nos prazos prescritos ou se vier a lume um 

interesse potencialmente prejudicial.
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2. Os Estados-Membros transmitirão à Agência os nomes de peritos com experiência 

comprovada nas tarefas requeridas nos termos do artigo 76.º e que estão disponíveis para 

colaborar com os grupos de trabalho dos Comités, indicando também as suas qualificações 

e áreas de especialização.

A Agência conservará uma lista actualizada de peritos. Essa lista incluirá os peritos 

referidos no primeiro parágrafo e outros identificados directamente pelo Secretariado.

3. A prestação de serviços pelos membros dos Comités ou por qualquer perito que colabore 

com um grupo de trabalho dos Comités ou do Fórum, ou que desempenhe outras funções 

para a Agência, será regida por um contrato escrito entre a Agência e a pessoa em questão 

ou, se for caso disso, entre a Agência e a entidade patronal da pessoa em questão.

Essa pessoa, ou a sua entidade patronal, será remunerada pela Agência de acordo com uma 

tabela de honorários que deve ser incluída nas disposições financeiras estabelecidas pelo 

Conselho de Administração. Se a pessoa em questão não cumprir as suas obrigações, o

director executivo tem o direito de rescindir ou suspender o contrato ou de reter a 

remuneração.

4. A prestação dos serviços para os quais existem vários prestadores potenciais poderá 

requerer um convite à manifestação de interesse:

a) Se o contexto científico e técnico o permitir; e
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b) Se for compatível com as funções da Agência, em particular com a necessidade de 

assegurar um nível elevado de protecção da saúde humana e do ambiente.

O Conselho de Administração adoptará os procedimentos adequados mediante proposta do

director executivo.

5. A Agência poderá recorrer aos serviços de peritos para o desempenho de outras funções 

específicas pelas quais é responsável.

Artigo 87.º

Qualificações e interesses 

1. A constituição dos Comités e do Fórum será tornada pública. Os membros poderão, a título 

individual, solicitar que os seus nomes não sejam tornados públicos, se julgarem que isso 

os pode pôr em risco. O director executivo decidirá se deve ou não atender a esses pedidos. 

Quando as nomeações forem tornadas públicas, serão especificadas as qualificações 

profissionais de cada membro.

2. Os membros do Conselho de Administração, o director executivo e os membros dos 

Comités e do Fórum prestarão uma declaração de compromisso de cumprimento das suas 

funções, assim como uma declaração dos interesses que possam ser considerados 

prejudiciais à sua independência. Essas declarações serão feitas todos os anos, por escrito.
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3. Em cada reunião, os membros do Conselho de Administração, o director executivo, os 

membros dos Comités e do Fórum e os peritos que participarem na reunião declararão 

quaisquer interesses que possam ser considerados prejudiciais à sua independência em 

relação aos pontos da ordem do dia. Quem fizer essa declaração não participará em 

qualquer votação do ponto da ordem do dia pertinente.

Artigo 88.º

Criação da Câmara de Recurso

1. A Câmara de Recurso será constituída por um presidente e por dois outros membros.

2. O presidente e os dois membros terão suplentes que os representarão na sua ausência.

3. O presidente, os outros membros e os suplentes serão nomeados pelo Conselho de 

Administração, a partir de uma lista de candidatos qualificados aprovada pela Comissão, 

com base na sua experiência e competência no domínio da segurança química, das ciências 

naturais ou dos procedimentos regulamentares ou judiciais.

O Conselho Administrativo poderá nomear membros suplementares e os seus suplentes, 

por recomendação do director executivo, segundo o mesmo procedimento, se tal for 

necessário para assegurar que os recursos sejam processados numa cadência satisfatória.
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4. As qualificações exigidas aos membros da Câmara de Recurso serão determinadas pela 

Comissão nos termos do n.º 3 do artigo 132.º.

5. O presidente e os membros terão direitos de voto iguais.

Artigo 89.º

Membros da Câmara de Recurso

1. Os mandatos dos membros da Câmara de Recurso, incluindo o presidente e os suplentes, 

terão uma duração de cinco anos. Poderão ser prorrogados uma vez.

2. Os membros da Câmara de Recurso serão independentes. Ao tomar as suas decisões, não 

estarão vinculados a quaisquer instruções.

3. Os membros da Câmara de Recurso não poderão desempenhar quaisquer outras funções na 

Agência. Os membros poderão desempenhar as suas tarefas a tempo parcial.

4. Os membros da Câmara de Recurso não poderão ser destituídos do seu cargo nem retirados 

da lista durante o respectivo mandato, a menos que haja sérios motivos para essa medida e 

que a Comissão tome uma decisão nesse sentido, depois de obter o acordo do Conselho de 

Administração.

5. Os membros da Câmara de Recurso não poderão participar num procedimento de recurso 

caso tenham nele qualquer interesse pessoal, caso tenham estado anteriormente envolvidos 

no processo na qualidade de representantes de uma das partes ou caso tenham participado 

na decisão que é objecto de recurso.
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6. Se um membro da Câmara de Recurso considerar que, por motivos mencionados no n.º 5, 

não deve participar num processo de recurso, deverá do facto informar a Câmara de 

Recurso. Os membros da Câmara de Recurso podem ser recusados por qualquer das partes, 

por uma das razões referidas no n.º 5, ou se forem suspeitos de parcialidade. Nenhuma 

recusa pode ser fundamentada na nacionalidade dos membros.

7. A Câmara de Recurso deliberará, nos casos previstos nos n.ºs 5 e 6, sem a participação do 

membro em causa. Para tomar a decisão, o membro em causa é substituído na câmara por 

um suplente.

Artigo 90.º

Decisões passíveis de recurso

1. São passíveis de recurso as decisões da Agência tomadas nos termos dos artigos 9.º, 20.º, 

do n.º 6 do artigo 27.º, dos n.ºs 2 e 3 do artigo 30.º e do artigo 50.º.

2. Os recursos interpostos nos termos do n.º 1 têm efeito suspensivo.

Artigo 91.º

Pessoas que podem interpor recurso, prazos, taxas e forma

1. Qualquer pessoa singular ou colectiva pode interpor recurso das decisões de que seja 

destinatária e das decisões que, embora dirigidas a outra pessoa, lhe digam directa e 

individualmente respeito.



7524/8/06 REV 8 ILC/jcc 180
DG C I PT

2. O recurso, juntamente com a respectiva fundamentação, deve ser interposto por escrito 

junto da Agência, no prazo de três meses a contar da data de notificação da decisão ao 

recorrente ou, na sua falta, da data em que o recorrente dela tenha tomado conhecimento, 

salvo disposição em contrário no presente regulamento.

3. As pessoas que interponham recurso de uma decisão da Agência poderão ter que pagar 

uma taxa, em conformidade com o Título IX.

Artigo 92.º

Exame e decisões sobre o recurso

1. Se, após consulta do presidente da Câmara de Recurso, o director executivo considerar o 

recurso admissível e fundamentado, pode dar-lhe provimento no prazo de trinta dias a 

contar da interposição do recurso de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 91.º.

2. Nos casos não previstos no n.º 1 do presente artigo, o presidente da Câmara de Recurso 

verificará se o recurso é admissível, no prazo de trinta dias a contar da sua apresentação 

nos termos do n.º 2 do artigo 91.º. No caso afirmativo, o recurso será enviado à Câmara de 

Recurso para exame dos fundamentos. As partes no processo de recurso podem prestar 

declarações oralmente durante o processo.

3. A Câmara de Recurso pode exercer qualquer competência atribuída à Agência ou remeter 

o processo ao órgão competente da Agência, a fim de lhe ser dado seguimento.
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4. Os procedimentos da Câmara de Recurso serão determinados pela Comissão em 

conformidade com o procedimento previsto no n.º 3 do artigo 132.º.

Artigo 93.º

Recurso para o Tribunal de Primeira Instância e o Tribunal de Justiça

1. Pode ser interposto recurso para o Tribunal de Primeira Instância e o Tribunal de Justiça, 

em conformidade com os artigos 225.º ou 230.º do Tratado, de uma decisão da Câmara de 

Recurso ou , nos casos em que a Câmara não tiver competência para se pronunciar, da 

Agência.

2. Se a Agência se abtiver de tomar uma decisão, pode ser proposta uma acção por omissão 

no Tribunal de Primeira Instância ou no Tribunal de Justiça, em conformidade com os 

artigos 225.º ou 232.º do Tratado.

3. A Agência tomará as medidas necessárias à execução do acórdão do Tribunal de Primeira 

Instância ou do Tribunal de Justiça.

Artigo 94.º

Divergência de pareceres com outros organismos

1. A Agência terá o cuidado de assegurar a identificação precoce de potenciais fontes de 

conflito entre os seus pareceres e os de outros organismos estabelecidos ao abrigo da 

legislação comunitária, incluindo as agências comunitárias, que efectuem tarefas 

semelhantes relativamente a questões de interesse comum.
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2. Se a Agência identificar uma fonte de divergência potencial, entrará em contacto com o 

organismo em questão a fim de garantir a partilha de quaisquer informações científicas ou 

técnicas pertinentes e de identificar os pontos científicos ou técnicos que sejam 

potencialmente contenciosos.

3. Se existir uma divergência fundamental em pontos científicos ou técnicos e se o organismo 

em questão for uma agência comunitária ou um comité científico, a Agência e esse 

organismo trabalharão em conjunto para resolver a divergência ou para apresentar um 

documento comum à Comissão, esclarecendo os pontos científicos e/ou técnicos em que 

existam divergências.

Artigo 95.º

Orçamento da Agência

1. As receitas da Agência serão constituídas por:

a) Uma subvenção da Comunidade, inscrita no orçamento geral das Comunidades 

Europeias (secção "Comissão");

b) As taxas pagas pelas empresas;

c) Eventuais contribuições voluntárias dos Estados-Membros.

2. As despesas da Agência incluem a remuneração do pessoal, as despesas administrativas, de 

infra-estruturas e de funcionamento.
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3. Até 15 de Fevereiro de cada ano, o mais tardar, o director executivo elaborará um 

anteprojecto de orçamento cobrindo as despesas de funcionamento e o programa de 

trabalho previsto para o exercício orçamental seguinte e enviará esse anteprojecto ao 

Conselho de Administração, juntamente com um quadro do pessoal e com um quadro 

provisório dos efectivos.

4. O orçamento deve ser equilibrado em termos de receitas e despesas.

5. Anualmente, o Conselho de Administração, com base num projecto elaborado pelo director 

executivo, fará uma estimativa das receitas e despesas da Agência para o exercício 

financeiro seguinte. Esta estimativa, que incluirá um quadro provisório do pessoal, será 

enviada à Comissão pelo Conselho de Administração, o mais tardar, até 31 de Março.

6. A Comissão enviará esta estimativa ao Parlamento Europeu e ao Conselho (a seguir 

designados por "autoridade orçamental"), em conjunto com o anteprojecto de orçamento 

das Comunidades Europeias.

7. Com base nessa estimativa, a Comissão inscreverá no anteprojecto de orçamento das 

Comunidades Europeias as estimativas que considera necessárias para o quadro de pessoal 

bem como o montante da subvenção a cargo do orçamento geral, que submeterá à 

autoridade orçamental em conformidade com o disposto no artigo 272.º do Tratado.

8. A autoridade orçamental autorizará as dotações para a subvenção a conceder à Agência.

A autoridade orçamental adoptará o quadro de pessoal da Agência.
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9. O orçamento da Agência será adoptado pelo Conselho de Administração. Após a 

aprovação do orçamento geral das Comunidades Europeias, o orçamento será considerado 

definitivo. Sempre que adequado, será ajustado em conformidade.

10. Qualquer alteração ao orçamento, incluindo o quadro de efectivos, deverá reger-se pelo 

procedimento acima referido.

11. O Conselho de Administração notificará sem demora a autoridade orçamental da sua 

intenção de executar qualquer projecto que possa ter implicações financeiras significativas 

para o financiamento do seu orçamento, em especial projectos imobiliários, como o 

arrendamento ou a aquisição de imóveis,. Do facto informará a Comissão.

Sempre que um ramo da autoridade orçamental notificar a sua intenção de emitir um 

parecer, enviá-lo-á ao Conselho de Administração no prazo de seis semanas a contar da 

data de notificação do projecto.

Artigo 96.º

Implementação do orçamento da Agência

1. O director executivo desempenhará as funções de gestor orçamental e executará o 

orçamento da Agência.

2. O controlo das autorizações e dos pagamentos de todas as despesas da Agência, bem como 

do apuramento e da cobrança de todas as suas receitas, é exercido pelo contabilista da 

Agência.
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3. O mais tardar até 1 de Março do ano seguinte a cada exercício, o contabilista da Agência 

transmitirá as contas provisórias ao contabilista da Comissão, acompanhadas de um 

relatório sobre a gestão orçamental e financeira respeitante a esse exercício. O contabilista 

da Comissão consolidará as contas provisórias de cada instituição e de cada um dos 

organismos descentralizados em conformidade com o artigo 128.º do Regulamento (CE, 

Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho.

4. O mais tardar até 31 de Março do ano seguinte a cada exercício, o contabilista da 

Comissão transmitirá as contas provisórias da Agência ao Tribunal de Contas, 

acompanhadas de um relatório sobre a gestão orçamental e financeira respeitante a esse 

exercício. O relatório sobre a gestão orçamental e financeira do exercício será também 

enviado ao Parlamento Europeu e ao Conselho.

5. Após a recepção das observações do Tribunal de Contas acerca das contas provisórias da 

Agência, apresentadas nos termos do artigo 129.º do Regulamento (CE, Euratom) 

n.º 1605/2002, o director executivo elaborará, sob sua responsabilidade, as contas finais da 

Agência, que enviará ao Conselho de Administração para emissão de parecer.

6. O Conselho de Administração emitirá o seu parecer acerca das contas finais da Agência.

7. O mais tardar até 1 de Julho do ano seguinte, o director executivo transmitirá as contas 

definitivas, juntamente com o parecer do Conselho de Administração, ao Parlamento 

Europeu, ao Conselho, à Comissão e ao Tribunal de Contas.
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8. As contas finais serão publicadas.

9. O mais tardar até 30 de Setembro, o director executivo enviará ao Tribunal de Contas uma 

resposta às suas observações. Enviará também esta resposta ao Conselho de 

Administração.

10. Antes de 30 de Abril do ano N + 2, o Parlamento Europeu, por recomendação do 

Conselho, dará quitação ao director executivo sobre a execução do orçamento do exercício 

do ano N.

Artigo 97.º

Combate à fraude

1. Para combater a fraude, a corrupção e outras actividades ilegais, aplicar-se-ão sem 

restrições à Agência as disposições do Regulamento (CE) n.º 1073/1999 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de Maio de 1999, relativo aos inquéritos efectuados pela 

Organização Europeia de Luta Antifraude (OLAF)1.

2. A Agência fica também vinculada ao Acordo Interinstitucional de 25 de Maio de 1999, 

entre o Parlamento Europeu, o Conselho da União Europeia e a Comissão das 

Comunidades Europeias2, relativo à investigação de carácter interno efectuada pelo 

Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) e determinará, sem demora, as 

disposições adequadas aplicáveis a todo o seu pessoal.

  

1 JO L 136 de 31.5.1999, p. 1.
2 JO L 136 de 31.5.1999, p. 15.
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3. As decisões de financiamento, bem como quaisquer contratos e instrumentos de execução 

delas decorrentes, devem estipular expressamente que o Tribunal de Contas e o OLAF 

podem, se for necessário, proceder a controlos no terreno dos beneficiários dos fundos da 

Agência e dos agentes responsáveis pela respectiva distribuição.

Artigo 98.º

Disposições financeiras

Após consulta à Comissão, o Conselho de Administração adoptará as disposições financeiras 

aplicáveis à Agência. Estas só podem desviar-se do Regulamento (CE, Euratom) n.º 2343/2002 se 

as necessidades específicas do funcionamento da Agência o requererem e com o acordo prévio da 

Comissão.

Artigo 99.º

Personalidade jurídica da Agência

1. A Agência é um organismo da Comunidade e tem personalidade jurídica. Em cada um dos 

Estados-Membros, a Agência gozará da mais ampla capacidade jurídica reconhecida às 

pessoas colectivas pelas legislações nacionais. Pode, designadamente, adquirir ou alienar 

bens móveis e imóveis e estar em juízo.

2. A Agência será representada pelo seu director executivo.
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Artigo 100.º

Responsabilidade da Agência

1. A responsabilidade contratual da Agência é regulada pela lei aplicável ao contrato em 

causa. O Tribunal de Justiça é competente com fundamento em cláusula compromissória 

constante de contrato celebrado pela Agência.

2. Em matéria de responsabilidade extracontratual, a Agência indemnizará, de acordo com os 

princípios gerais comuns aos direitos dos Estados-Membros, os danos causados por si ou 

pelos seus agentes no exercício das suas funções.

O Tribunal de Justiça é competente para conhecer dos litígios relativos à reparação desses 

danos.

3. A responsabilidade pessoal a nível pecuniário e disciplinar dos funcionários perante a 

Agência é regulada pelas regras aplicáveis ao pessoal da Agência.

Artigo 101.º

Privilégios e imunidades da Agência

É aplicável à Agência o Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades das Comunidades 

Europeias.
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Artigo 102.º

Regras e regulamentos aplicáveis ao pessoal

1. O pessoal da Agência está sujeito aos regulamentos e disposições aplicáveis aos 

funcionários e outros agentes das Comunidades Europeias. No que respeita ao seu próprio 

pessoal, a Agência exercerá os poderes conferidos à autoridade investida do poder de 

nomeação.

2. O Conselho de Administração, em acordo com a Comissão, adoptará as necessárias 

disposições de execução.

3. O pessoal da Agência será composto por funcionários afectados ou destacados 

temporariamente pela Comissão ou pelos Estados-Membros e por outros agentes 

recrutados pela Agência conforme necessário para o cumprimento das suas tarefas. A 

Agência recrutará o seu pessoal com base num organograma a incluir no programa de 

trabalho plurianual referido na alínea d) do artigo 77.º.

Artigo 103.º

Línguas

1. É aplicável à Agência o Regulamento n.º 1, de 15 de Abril de 1958, que estabelece o 

regime linguístico da Comunidade Económica Europeia1.

2. Os serviços de tradução necessários ao funcionamento da Agência são assegurados pelo 

Centro de Tradução dos Órgãos da União Europeia.

  

1 JO 17 de 6.10.1958, p. 385. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo 
Regulamento (CE) n.º 920/2005 (JO L 156 de 18.6.2005, p. 3).
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Artigo 104.º

Obrigação de confidencialidade

Os membros do Conselho de Administração, os membros dos Comités e do Fórum, os peritos e 

funcionários e outro pessoal da Agência estão obrigados, mesmo após a cessação das suas funções, 

a não revelar informações do tipo abrangido pelo segredo profissional.

Artigo 105.º

Participação de países terceiros

O Conselho de Administração, em concertação com o Comité competente ou o Fórum, pode 

convidar representantes de países terceiros a participarem nos trabalhos da Agência.

Artigo 106.º

Participação de organizações internacionais

O Conselho de Administração, em acordo com o Comité competente ou o Fórum, pode convidar 

representantes de organizações internacionais interessadas no domínio da regulamentação das 

substâncias químicas a participarem, na qualidade de observadores, nos trabalhos da Agência.

Artigo 107.º

Contactos com organizações pertinentes de partes interessadas

O Conselho de Administração, em acordo com a Comissão, estabelecerá os contactos adequados 

entre a Agência e as organizações pertinentes de partes interessadas.
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Artigo 108.º

Regras em matéria de transparência

Para garantir a transparência, o Conselho de Administração, com base numa proposta do director 

executivo e em acordo com a Comissão, adoptará regras para assegurar que estão à disposição do 

público as informações regulamentares, científicas ou técnicas respeitantes à segurança das 

substâncias, estremes ou contidas em preparações ou artigos, que não sejam confidenciais.

Artigo 109.º

Relações com os órgãos comunitários afins

1. A Agência colaborará com outros organismos da Comunidade, a fim de assegurar um 

apoio mútuo no desempenho das suas tarefas, em especial no sentido de evitar a duplicação 

de actividades.

2. O director executivo, após consulta ao Comité de Avaliação dos Riscos e da Autoridade 

Europeia para a Segurança dos Alimentos, fixará o regulamento interno em relação às 

substâncias sobre as quais foi solicitado um parecer no contexto da segurança dos 

alimentos. Esse regulamento interno será adoptado pelo Conselho de Administração, em 

acordo com a Comissão.

O presente título não terá qualquer outra incidência sobre as competências atribuídas à 

Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos.

3. O presente título não afectará as competências atribuídas à Agência Europeia dos 

Medicamentos.
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4. O director executivo, após consulta ao Comité de Avaliação dos Riscos, do Comité de 

Análise Socioeconómica e do Comité Consultivo para a Segurança, Higiene e Protecção da 

Saúde no Local de Trabalho, estabelecerá o regulamento interno em relação às questões de 

protecção dos trabalhadores. Esse regulamento interno será adoptado pelo Conselho de 

Administração, em acordo com a Comissão.

O presente título não terá qualquer incidência sobre as competências atribuídas ao Comité 

Consultivo para a Segurança, Higiene e Protecção da Saúde no Local de Trabalho e à 

Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho.

Artigo 110.º

Formatos e aplicações informáticas para a transmissão de informações à Agência

A Agência especificará os formatos, que disponibilizará gratuitamente, bem como os pacotes 

informáticos a usar em todas as comunicações de informação à Agência, que disponibilizará através 

do seu sítio Web. Os fabricantes, importadores, distribuidores ou utilizadores a jusante dos Estados-

-Membros, utilizarão esses formatos e pacotes nas suas comunicações de informação à Agência nos 

termos do presente regulamento. Em particular, a Agência disponibilizará programas informáticos 

para facilitar a comunicação de informações relacionadas com as substâncias registadas nos termos 

do n.º 1 do artigo 12.º.

Para efeitos de registo, o formato do dossiê técnico referido na alínea a) do artigo 10.º será o da 

IUCLID. A Agência coordenará o prosseguimento da elaboração deste formato com a Organização 

para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) para assegurar a máxima 

harmonização.
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TÍTULO XI

INVENTÁRIO DE CLASSIFICAÇÃO E ROTULAGEM

Artigo 111.º

Âmbito de aplicação

O disposto no presente título aplica-se:

a) Às substâncias sujeitas a registo por um fabricante ou importador;

b) Às substâncias abrangidas pelo âmbito de aplicação do artigo 1.º da Directiva 67/548/CEE, 

que satisfaçam os critérios de classificação como perigosas de acordo com essa directiva e 

que sejam colocadas no mercado, estremes ou contidas numa preparação, acima dos limites 

de concentração especificados na Directiva 1999/45/CE se for caso disso, resultando na 

classificação da preparação como perigosa.

Artigo 112.º

Obrigação de notificar a Agência

1. Qualquer fabricante ou importador, ou grupo de fabricantes ou de importadores que 

coloque no mercado uma substância abrangida pelo âmbito de aplicação do artigo 111.º

notificará à Agência as seguintes informações, tendo em vista a sua inclusão no inventário 

nos termos do artigo 113.º, a menos que sejam apresentadas como parte do registo:

a) A identidade do fabricante ou importador responsável pela colocação da substância 

ou substâncias no mercado conforme especificado no ponto 1 do Anexo VI;
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b) A identidade da ou das substâncias, conforme especificado nos pontos 2.1 a 2.3.4 do 

Anexo VI;

c) A classificação de perigo da substância ou substâncias resultante da aplicação dos 

artigos 4.º e 6.º da Directiva 67/548/CEE;

d) O rótulo da classificação de perigo da substância ou substâncias resultante da 

aplicação das alíneas c) a f) do artigo 23.º da Directiva 67/548/CEE;

e) Os limites de concentração específicos, se for caso disso, resultantes da aplicação do 

n.º 4 do artigo 4.º da Directiva 67/548/CEE e dos artigos 4.º a 7.º da 

Directiva 1999/45/CE.

2. Se a obrigação referida no n.º 1 tiver como resultado diferentes entradas no inventário 

relativas à mesma substância, os notificantes e registantes envidarão todos os esforços para 

conseguir a inclusão no inventário de uma entrada objecto de consenso.

3. As informações enunciadas no n.º 1 serão actualizadas pelo notificante ou notificantes 

sempre que:

a) Se produzir nova informação científica ou técnica que resulte numa alteração à 

classificação e rotulagem da substância;

b) Os notificantes e registantes de diferentes entradas relativas a uma única substância 

cheguem a acordo relativamente a uma única entrada, em conformidade com o n.º 2.
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Artigo 113.º

Inventário de classificação e rotulagem

1. A Agência procederá à criação e manutenção, na forma de uma base de dados, de um 

inventário de classificação e rotulagem que apresente as informações referidas no n.º 1 do 

artigo 112.º, tanto para as informações notificadas nos termos do mesmo número como 

para as que são apresentadas como parte de um registo. As informações desta base de 

dados, identificadas no n.º 1 do artigo 118.º, serão acessíveis ao público. A Agência 

concederá o acesso aos restantes dados constantes do inventário e relativos a uma 

substância aos notificantes e registantes que tenham apresentado informações sobre essa 

substância nos termos do n.º 1 do artigo 29.º.

A Agência actualizará o inventário quando receber informações actualizadas nos termos do

n.º 3 do artigo 112.º.

2. Para além das informações referidas no n.º 1, a Agência registará, quando for apropriado, 

as seguintes informações relativamente a cada entrada:

a) Se existe uma classificação e rotulagem harmonizadas relativas à entrada, a nível

comunitário, através da sua inclusão no Anexo I da Directiva 67/548/CEE;

b) Se, no que se refere à entrada, se trata de uma entrada apresentada conjuntamente por 

vários registantes da mesma substância, em conformidade com o n.º1 do artigo 11.º;

c) Se a entrada difere de qualquer outra entrada para a mesma substância constante do 

inventário;

d) O respectivo número ou números de registo, caso existam.
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Artigo 114.º

Harmonização da classificação e da rotulagem

1. A partir de ...*, será em princípio introduzida a classificação e rotulagem harmonizadas a 

nível comunitário no Anexo I da Directiva 67/548/CEE para a classificação de uma 

substância como cancerígena, mutagénica ou tóxica para a reprodução da categoria 1, 2

ou 3 ou como sensibilizante respiratório. Poderá igualmente ser aditada ao Anexo I da 

Directiva 67/548/CEE uma classificação e rotulagem harmonizada, numa base caso a caso, 

se for dada justificação suficiente que demonstre a necessidade de acção a nível 

comunitário. Para o efeito, as autoridades competentes dos Estados-Membros poderão 

apresentar à Agência propostas para uma classificação e rotulagem harmonizadas de 

acordo com o Anexo XV.

2. O Comité de Avaliação dos Riscos adoptará um parecer sobre a proposta, dando às partes 

interessadas a possibilidade de apresentarem observações. A Agência transmitirá esse 

parecer e as eventuais observações à Comissão, que tomará uma decisão com base no n.º 3

do artigo 4.º da Directiva 67/548/CEE.

Artigo 115.º

Disposições transitórias

As obrigações estabelecidas no artigo 112.º são aplicáveis a partir de ...**.

  

* Data de entrada em vigor do presente regulamento.
** 3 anos a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento.
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TÍTULO XII

INFORMAÇÃO

Artigo 116.º

Relatórios

1. De cinco em cinco anos, os Estados-Membros enviarão à Comissão um relatório sobre a 

aplicação do presente regulamento nos respectivos territórios, incluindo a avaliação e o 

controlo do cumprimento como descrito no artigo 126.º.

O primeiro relatório será apresentado até ...*.

2. De cinco em cinco anos, a Agência enviará à Comissão um relatório sobre a aplicação do 

presente regulamento. A Agência incluirá no seu relatório dados sobre a apresentação 

conjunta de informação em conformidade com o artigo 11.º e um sumário das explicações 

aduzidas para a apresentação de informação separadamente.

O primeiro relatório será apresentado até ...**.

3. De cinco em cinco anos, a Comissão publicará um relatório geral sobre a experiência 

adquirida com a aplicação do presente regulamento, incluindo as informações referidas nos 

n.ºs 1 e 2.

O primeiro relatório será publicado até ... ∗∗∗.

  

* 3 anos a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento.
** 4 anos a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento.
∗∗∗ 5 anos a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento
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Artigo 117.º

Acesso às informações

1. O Regulamento (CE) n.º 1049/2001 é aplicável aos documentos da Agência.

2. Considera-se que a divulgação das seguintes informações pode prejudicar gravemente os 

interesses comerciais da pessoa interessada:

a) Pormenores acerca da composição completa de uma preparação;

b) Utilização, função ou aplicação detalhada de uma substância ou preparação;

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

d) Ligações entre um fabricante ou importador e os seus utilizadores a jusante.

Nos casos em que seja necessária uma intervenção imediata para proteger a saúde humana, 

a segurança ou o ambiente, tais como situações de emergência, a Agência pode revelar as 

informações referidas no presente número.

3. O Conselho de Administração aprovará as regras práticas de execução do 

Regulamento (CE) n.º 1049/2001 até ...*.

4. As decisões tomadas pela Agência ao abrigo do artigo 8.º do Regulamento (CE) 

n.º 1049/2001 podem dar lugar à apresentação de queixa junto do Provedor de Justiça 

Europeu ou ser impugnadas no Tribunal de Justiça, nas condições previstas, 

respectivamente, nos artigos 195.º e 230.º do Tratado.

  

* 12 meses a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento.
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Artigo 118.º

Acesso electrónico do público

1. Nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 76.º, devem ser postas à disposição do público as 

seguintes informações sobre substâncias quer estremes, quer contidas numa preparação ou 

num artigo:

a) O nome ou nomes comerciais da substância;

b) O nome na nomenclatura IUPAC, para as substâncias perigosas na acepção da 

Directiva 67/548/CEE;

c) Quando aplicável, o nome da substância, tal como se encontra indicado no EINECS;

d) A classificação e a rotulagem da substância;

e) Os dados físico-químicos relativos à substância, às vias metabólicas e ao destino 

ambiental;

f) Os resultados de cada estudo toxicológico e ecotoxicológico;

g) O nível derivado de exposição sem efeitos (DNEL) ou a concentração 

previsivelmente sem efeitos (PNEC) estabelecidos em conformidade com o Anexo I;
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h) As orientações para a utilização segura em conformidade com o ponto 4 e 5 do 

Anexo VI;

i) Se forem solicitados de acordo com o Anexo IX ou com o Anexo X, os métodos de 

análise que permitem detectar uma substância perigosa após a sua libertação no 

ambiente e determinar a exposição humana directa a essa mesma substância.

2. Nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 76.º, devem ser postas à disposição do público, 

gratuitamente, na Internet, as seguintes informações sobre substâncias quer estremes, quer 

contidas numa preparação ou num artigo, excepto se a parte que apresenta a informação 

apresentar também uma justificação, nos termos da subalínea xi) da alínea a) do artigo 10.º, 

aceite como válida pela Agência, segundo a qual essa publicação é potencialmente 

prejudicial aos interesses comerciais do registante ou de outra parte interessada:

a) Se for essencial para a classificação e a rotulagem, o grau de pureza da substância e a 

identidade das impurezas e/ou dos aditivos que se saiba serem perigosos;

b) A gama de tonelagem total (ou seja, 1-10 toneladas, 10-100 toneladas, 100-

-1000 toneladas ou acima de 1000 toneladas) em que a substância foi registada;

c) Resumos de estudos ou resumos circunstanciados de estudos respeitantes às 

informações referidas nas alíneas d) e f) do n.º 1;

d) Informações, para além da referida no n.º 1, constantes da ficha de dados de 

segurança.
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Artigo 119.º

Cooperação com países terceiros e organizações internacionais

Sem prejuízo do disposto nos artigos 117.º e 118.º, as informações recebidas pela Agência ao abrigo 

do presente regulamento podem ser reveladas a qualquer governo ou autoridade de um país terceiro 

ou a uma organização internacional, em conformidade com o acordo celebrado entre a Comunidade 

e a parte interessada nos termos do Regulamento (CE) n.º 304/2003 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 28 de Janeiro de 2003, relativo à exportação de produtos químicos perigosos1, ou ao 

abrigo do n.º 3 do artigo 181.º-A do Tratado, desde que sejam respeitadas as seguintes condições:

a) O objectivo do acordo é a cooperação relativa à aplicação ou à gestão de legislação em 

matéria de substâncias químicas abrangidas pelo presente regulamento;

b) O terceiro protege a confidencialidade das informações, tal como mutuamente acordado.

TÍTULO XIII

AUTORIDADES COMPETENTES

Artigo 120.º

Nomeação

Os Estados-Membros nomearão a autoridade ou autoridades competentes responsáveis pela 

realização das tarefas atribuídas pelo presente regulamento às autoridades competentes e pela 

cooperação com a Comissão e com a Agência na aplicação do presente regulamento. Os Estados-

-Membros colocarão à disposição das autoridades competentes os recursos adequados para que 

estas possam desempenhar, em conjunção com outros recursos disponíveis, dentro dos prazos 

previstos e com eficácia, as funções que lhes são atribuídas nos termos do presente regulamento.

Artigo 121.º

Cooperação entre autoridades competentes

As autoridades competentes cooperarão entre si no desempenho das respectivas funções previstas 

no presente regulamento e darão às autoridades competentes dos outros Estados-Membros todo o 

apoio necessário e útil para esse fim.

  

1 JO L 63 de 6.3.2003, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo 
Regulamento (CE) n.º 775/2004 da Comissão (JO L 123 de 27.4.2004, p. 27).
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Artigo 122.º

Comunicação ao público de informações sobre os riscos das substâncias

As autoridades competentes dos Estados-Membros informarão o público sobre os riscos resultantes 

das substâncias, quando se considerar que é necessário para a protecção da saúde humana ou do 

ambiente. A Comissão elaborará orientações nos termos do n.º 3 do artigo 132.º, a fim de coordenar 

as actividades dos Estados-Membros neste domínio.

Artigo 123.º

Outras responsabilidades

As autoridades competentes enviarão à Agência, por via electrónica, todas as informações de que 

disponham sobre substâncias registadas nos termos do n.º 1 do artigo 12.º cujos dossiês não 

contenham todas as informações referidas no Anexo VII, em particular se as actividades de controlo 

do cumprimento ou acompanhamento identificaram suspeitas de risco. A autoridade competente 

actualizará essas informações sempre que necessário.
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Os Estados-Membros criarão serviços nacionais de assistência para aconselhar os fabricantes, 

importadores, utilizadores a jusante e todos os outros interessados sobre as respectivas 

responsabilidades e obrigações, nos termos do presente regulamento, designadamente no que se 

refere ao registo de substâncias de acordo com o n.º 1 do artigo 12.º, além dos documentos de 

orientação fornecidos pela Agência em conformidade com a alínea f) do n.º 2 do artigo 76.º.

TÍTULO XIV

CUMPRIMENTO

Artigo 124.º

Funções dos Estados-Membros

Os Estados-Membros manterão um sistema de controlos oficiais e outras actividades, conforme 

adequado às circunstâncias.

Artigo 125.º

Sanções por não cumprimento

Os Estados-Membros estabelecerão disposições relativas às sanções aplicáveis em caso de infracção 

ao disposto no presente regulamento e tomarão todas as medidas necessárias para garantir a sua 

aplicação. As sanções assim previstas devem serefectivas, proporcionadas e dissuasivas. Os 

Estados-Membros notificarão essas disposições à Comissão até ...*, e qualquer alteração posterior 

das mesmas no mais breve prazo possível.

  

* 18 meses a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento.
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Artigo 126.º

Relatórios

O relatório referido no n.º 1 do artigo 116.º incluirá, no tocante ao controlo do cumprimento, os 

resultados das inspecções oficiais, a vigilância exercida, as sanções previstas e as outras medidas 

tomadas por força dos artigos 124.º e 125.º, durante o período abrangido pelo relatório. As questões 

comuns a tratar nos relatórios serão acordadas pelo Fórum. A Comissão colocará esses relatórios à 

disposição da Agência e do Fórum.

TÍTULO XV

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Artigo 127.º

Livre circulação

1. Sob reserva do n.º 2, os Estados-Membros não poderão proibir, restringir ou impedir o 

fabrico, a importação, a colocação no mercado ou a utilização de uma substância, estreme 

ou contida numa preparação ou num artigo, abrangida pelo âmbito de aplicação do 

presente regulamento e que cumpra os seus requisitos e, se for caso disso, os de actos 

comunitários adoptados para a execução do presente regulamento.
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2. Nada no presente regulamento impede os Estados-Membros de manter ou estabelecer 

regras nacionais de protecção dos trabalhadores, da saúde humana e do ambiente que se 

apliquem nos casos em que o presente regulamento não harmoniza os requisitos em 

matéria de fabrico, colocação no mercado ou utilização.

Artigo 128.º

Cláusula de salvaguarda

1. Se um Estado-Membro tiver razões fundamentadas para crer que é essencial uma 

intervenção urgente para proteger a saúde humana ou o ambiente contra uma substância, 

estreme ou contida numa preparação ou num artigo, mesmo que esta satisfaça os requisitos 

do presente regulamento, poderá tomar medidas provisórias adequadas. O Estado-Membro 

informará imediatamente a Comissão, a Agência e os restantes Estados-Membros desse 

facto, indicando os motivos da sua decisão e apresentando as informações científicas ou 

técnicas em que se baseia a medida provisória.

2. A Comissão tomará uma decisão nos termos do n.º 3 do artigo 132.º, no prazo de sessenta 

dias a contar da recepção da informação do Estado-Membro. Essa decisão:

a) Autorizará a medida provisória por um período definido na decisão; ou

b) Exigirá que o Estado-Membro revogue a medida provisória.
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3. Se, no caso de uma decisão como a referida na alínea a) do n.º 2, a medida provisória 

tomada pelo Estado-Membro consistir numa restrição à colocação no mercado ou à 

utilização da substância, o Estado-Membro em causa dará início a um procedimento 

comunitário de restrição apresentando um dossiê à Agência, em conformidade com o 

Anexo XV, no prazo de três meses a contar da data da decisão da Comissão.

4. No caso de uma decisão como a referida na alínea a) do n.º 2, a Comissão analisará se o 

presente regulamento deve ser adaptado.

Artigo 129.º

Motivação das decisões

As autoridades competentes, a Agência e a Comissão indicarão os motivos de todas as decisões que 

tomarem ao abrigo do presente regulamento.

Artigo 130.º

Alteração dos Anexos

Os anexos podem ser modificados, nos termos do n.º 3 do artigo 132.º.

Artigo 131.º

Legislação de aplicação

As medidas necessárias para a aplicação eficaz do presente regulamento são adoptadas nos termos 

do n.º 3 do artigo 132.º.
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Artigo 132.º

Procedimento de comitologia

1. A Comissão é assistida por um comité.

2. Sempre que se faça referência ao presente número, são aplicáveis os artigos 3.º e 7.º da 

Decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

3. Sempre que se faça referência ao presente número, são aplicáveis os artigos 5.°e 7.º da 

Decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.°.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

4. O Comité aprova o seu regulamento interno.

Artigo 133.º

Medidas transitórias respeitantes à Agência

1. A Comissão dará o apoio necessário ao estabelecimento da Agência.

2. Para o efeito, até à nomeação do director executivo nos termos do artigo 83.º, a Comissão, 

em nome da Agência e aplicando o orçamento para ela previsto, poderá contratar pessoal, 

incluindo um funcionário para assumir interinamente as funções administrativas do

director executivo, e celebrar outros contratos.
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Artigo 134.º

Medidas transitórias aplicáveis às substâncias notificadas

1. Os pedidos feitos aos notificantes para que forneçam mais informações à autoridade 

competente nos termos do n.º 2 do artigo 16.º da Directiva 67/548/CEE serão considerados 

decisões adoptadas nos termos do artigo 50.º do presente regulamento.

2. Os pedidos feitos a um notificante para que forneça mais informações sobre uma 

substância nos termos do n.º 1 do artigo 16.º da Directiva 67/548/CEE será considerado 

uma decisão adoptada nos termos do artigo 51.º do presente regulamento.

Essa substância será tida como incluída no plano de acção evolutivo comunitário nos 

termos do n.º 2 do artigo 43.º do presente regulamento e considerada como tendo sido 

seleccionada em conformidade com o n.º 2 do artigo 44.º do presente regulamento pelo 

Estado-Membro cuja autoridade competente tenha solicitado mais informações nos termos 

do n.º 1 do artigo 16.º da Directiva 67/548/CEE.

Artigo 135.º

Medidas transitórias aplicáveis às substâncias existentes

1. Os pedidos feitos aos fabricantes e importadores para que enviem informações à Comissão 

nos termos de um regulamento da Comissão em conformidade com o n.º 2 do artigo 10.º

do Regulamento (CEE) n.º 793/93 serão considerados decisões adoptadas nos termos do 

artigo 51.º do presente regulamento.
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A autoridade competente para a substância será a autoridade competente do Estado-

-Membro identificado como relator em conformidade com o n.º 1 do artigo 10.º do 

Regulamento (CEE) n.º 793/93, e desempenhará as tarefas descritas no n.º 3 do artigo 45.º

e no artigo 47.º do presente regulamento.

2. Os pedidos feitos aos fabricantes e importadores para que enviem informações à Comissão 

nos termos de um regulamento da Comissão em conformidade com o n.º 2 do artigo 12.º

do Regulamento (CEE) n.º 793/93 serão considerados decisões adoptadas nos termos do 

artigo 51.º do presente regulamento. A Agência identificará a autoridade competente para a 

substância, encarregada de desempenhar as funções descritas no n.º 3 do artigo 45.º e no 

artigo 47.º do presente regulamento.

3. Um Estado-Membro que não tenha enviado, até ...*, a avaliação de risco e, se necessário, a 

estratégia para limitar esse risco, nos termos do n.º 3 do artigo 10.º do Regulamento (CEE) 

n.º 793/93, deverá:

a) Documentar as informações sobre os perigos e os riscos em conformidade com o 

Anexo XV, Parte B, do presente regulamento;

b) Aplicar o n.º 4 do artigo 68.º do presente regulamento com base nas informações 

referidas na alínea a); e

c) Preparar documentação sobre a forma como entende que outros riscos identificados 

deverão ser limitados por medidas que não passem por uma alteração do Anexo XVII 

do presente regulamento.

As informações acima referidas serão facultadas à Agência até ...**.

  

* 12 meses a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento.
** 18 meses a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento.
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Artigo 136.º

Medidas transitórias respeitantes às restrições

1. Até ...*, a Comissão elaborará, se necessário, um projecto de alteração do Anexo XVI, de 

acordo com um dos seguintes elementos:

a) Uma avaliação dos riscos e uma estratégia recomendada para limitação de riscos, que 

tenham sido adoptadas a nível comunitário de acordo com o artigo 11.º do 

Regulamento (CEE) n.º 793/93 na medida em que inclua propostas de restrições em 

conformidade com o Título VIII do presente regulamento, mas a respeito das quais 

ainda não tenha sido tomada uma decisão ao abrigo da Directiva 76/769/CEE;

b) Uma proposta que tenha sido apresentada às instituições relevantes mas que ainda 

não tenha sido adoptada, relativa à introdução de restrições nos termos da 

Directiva 76/769/CEE.

2. Qualquer dossiê referido no n.º 3 do artigo 128.º será enviado à Comissão até ...*. Caso 

necessário, a Comissão preparará uma proposta de alteração do Anexo XVII.

  

* 18 meses a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento.
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Artigo 137.º

Revisão

1. Até ...∗ a Comissão levará a efeito uma revisão destinada a avaliar se deverá ou não ser 

alargada a obrigação de realizar uma avaliação de segurança química, e de a documentar 

num relatório de segurança química, às substâncias não abrangidas por esta obrigação por 

não estarem sujeitas a registo, ou estarem sujeitas a registo mas serem fabricadas ou 

importadas em quantidades inferiores a 10 toneladas por ano. Com base nesta revisão, a 

Comissão pode, se for caso disso, alargar esta obrigação.

2. A Comissão poderá apresentar propostas legislativas assim que se estabelecer uma forma 

viável e económica para seleccionar os polímeros que carecem de registo com base em 

critérios científicos tecnicamente sólidos e válidos, e após a publicação de um relatório 

sobre:

a) Os riscos colocados pelos polímeros em comparação com outras substâncias;

b) A necessidade, se existir, de registar determinados tipos de polímeros, tendo em 

conta, por um lado, a competitividade e a inovação e, por outro, a protecção da saúde 

humana e do ambiente.

  

∗ 12 meses a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento.
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3. O relatório referido no n.º 3 do artigo 116.º, relativo à experiência adquirida com a 

aplicação do presente regulamento, incluirá uma revisão dos requisitos relacionados com o 

registo das substâncias fabricadas ou importadas apenas em quantidades iguais ou 

superiores a uma tonelada mas inferiores a 10 toneladas por ano, por fabricante ou 

importador. Com base nesta revisão, a Comissão pode apresentar propostas legislativas 

para alterar os requisitos de informação no tocante às substâncias fabricadas ou importadas 

em quantidades iguais ou superiores a uma tonelada e inferiores a 10 toneladas por ano,

por fabricante ou importador, tendo em conta os progressos mais recentes registados, por 

exemplo, no domínio dos ensaios alternativos e das relações (quantitativas) 

estrutura/actividade ((Q)SAR).

4. A Comissão efectuará uma revisão dos Anexos I, IV e V até ...*, com vista a propor 

alterações aos mesmos, se adequado, nos termos do n.º 3 do artigo 132.º.

Artigo 138.º

Revogação

São revogadas as Directivas 76/769/CEE e 91/155/CEE.

As Directivas 93/105/CE e 2000/21/CE e os Regulamentos (CEE) n.º 793/93 e (CE) n.º 1488/94 

serão revogados com efeitos a partir de ...*.

A Directiva 93/67/CEE será revogada com efeitos a partir de ...**.

As remissões feitas para os actos revogados consideram-se como feitas para o presente 

regulamento.

  

* 12 meses a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento.
** 14 meses a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento.



7524/8/06 REV 8 ILC/jcc 213
DG C I PT

Artigo 139.º

Alteração da Directiva 1999/45/CE

É revogado o artigo 14.º da Directiva 1999/45/CE.

Artigo 140.º

Entrada em vigor e aplicação

1. O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no 

Jornal Oficial da União Europeia.

2. Os Títulos II, III, V, VI, VII, XI e XII e os artigos 127.º e 135.º são aplicáveis a partir 

de ...*.

3. O artigo 134.º é aplicável a partir de ...**.

4. Os artigos 68.º a 72.º são aplicáveis a partir de ...***.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em todos 

os Estados-Membros.

Feito no Luxemburgo, em 

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho

O Presidente O Presidente

  

* 12 meses a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento.
** 14 meses a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento.
*** 18 meses a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento.
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ANEXO I

DISPOSIÇÕES GERAIS RELATIVAS À AVALIAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS E

À ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE SEGURANÇA QUÍMICA

0. INTRODUÇÃO

0.1. O presente anexo tem por objectivo definir o procedimento a seguir pelos fabricantes e 

importadores na avaliação e documentação de que os riscos decorrentes da substância que 

fabricam ou importam são adequadamente controlados durante o fabrico e a ou as suas 

utilizações próprias da mesma e que os restantes intervenientes, a jusante, na cadeia de 

abastecimento estão em condições de controlar adequadamente os riscos.

0.2 A avaliação da segurança química deve ser efectuada por uma ou mais pessoas 

competentes que possuam experiência e formação apropriadas, incluindo através de acções 

de reciclagem.

0.3. A avaliação da segurança química por um fabricante deve abranger o fabrico da substância 

e todas as utilizações identificadas. A avaliação da segurança química por um importador 

deve abranger todas as utilizações identificadas. A avaliação da segurança química deve, 

igualmente, cobrir a utilização da substância estreme (incluindo os principais aditivos e 

impurezas), contida numa preparação e num artigo, tal como definida em função das 

utilizações identificadas. A avaliação deveincidir sobre todos os estádios do ciclo de vida 

da substância resultantes do fabrico e das utilizações identificadas. A avaliação da 

segurança química assentará numa comparação dos efeitos adversos potenciais da 

substância com a exposição conhecida ou razoavelmente previsível de pessoas e/ou do 

ambiente à mesma, tendo em conta as medidas de gestão de riscos implementadas e 

recomendadas e as condições de funcionamento.
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0.4. As substâncias cujas propriedades físico-químicas, toxicológicas e ecotoxicológicas forem 

presumivelmente semelhantes ou que seguirem um padrão regular devido a semelhanças 

estruturais poderão ser consideradas um grupo ou uma "categoria" de substâncias. Se o 

fabricante ou importador considerar que a avaliação da segurança química de uma 

determinada substância química é suficiente para a avaliação e documentação de que os 

riscos decorrentes de outra substância ou de um grupo ou "categoria" de substâncias são 

adequadamente controlados, poderá utilizar a referida avaliação para essa outra substância 

ou grupo ou "categoria" de substâncias . O fabricante ou importador justificará tal facto.

0.5. A avaliação da segurança química basear-se-á nas informações sobre a substância 

constantes do dossiê técnico e noutras informações relevantes disponíveis. Os fabricantes 

ou importadores que apresentem uma proposta de ensaio em conformidade com os 

Anexos IX e X registarão esta informação na rubrica pertinente do relatório de segurança 

química. Serão incluídas as informações resultantes de avaliações efectuadas no âmbito de 

outros programas internacionais ou nacionais. As avaliações eventualmente efectuadas em 

aplicação da legislação comunitária (por exemplo, avaliações de riscos em aplicação do 

Regulamento (CEE) n.º 793/93), serão tidas em conta e reflectidas na elaboração do 

relatório de segurança química, caso se revelem adequadas. As excepções a esta regra 

deverão ser justificadas.

As informações a ter em conta incluem, portanto, informações relativas aos perigos 

associados à substância e à exposição decorrente do fabrico ou importação, às utilizações 

identificadas da substância, às condições de funcionamento e às medidas de gestão de 

riscos aplicadas ou recomendadas aos utilizadores a jusante.
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Em alguns casos e em conformidade com o ponto 3 do Anexo XI, poderá não ser 

necessário obter determinadas informações em falta, dado que as medidas de gestão de 

riscos e as condições de funcionamento requeridas para o controlo de um risco bem 

caracterizado podem ser também suficientes para controlar outros riscos potenciais – que 

não terão, portanto, de ser caracterizados com precisão.

Se um fabricante ou importador considerar serem necessárias mais informações para a 

elaboração do seu relatório de segurança química e que as mesmas só poderão ser obtidas 

através da realização de ensaios de acordo com os Anexos IX ou X, apresentará uma 

proposta de estratégia de ensaio, explicando por que razão considera serem necessárias

essas informações suplementares e registando estes elementos na rubrica pertinente do 

relatório de segurança química. Enquanto aguarda os resultados dos novos ensaios, 

registará no seu relatório de segurança química e incluirá no cenário de exposição 

desenvolvido as medidas provisórias de gestão de riscos que tiver posto em prática e as que 

recomenda aos utilizadores a jusante para gerir os riscos potenciais.

0.6. A avaliação da segurança química de uma substância efectuada por um fabricante ou 

importador deve incluir as seguintes etapas, em conformidade com os pontos 

correspondentes do presente anexo:

1. Avaliação dos perigos para a saúde humana;

2. Avaliação dos perigos para a saúde humana decorrentes das propriedades físico-

-químicas;

3. Avaliação dos perigos ambientais;

4. Avaliação PBT e mPmB.
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Se, em resultado das etapas 1 a 4, o fabricante ou importador concluir que a substância ou 

preparação satisfaz os critérios para ser classificada como perigosa na acepção da 

Directiva 67/548/CEE ou da Directiva 1999/45/CE, ou é PBT ou mPmB, a avaliação da 

segurança química contemplará ainda as seguintes etapas:

5. Avaliação da exposição

5.1 Definição de cenários de exposição ou de categorias pertinentes de utilização e 

exposição, se for caso disso.

5.2 Estimativa da exposição

6. Caracterização dos riscos.

Na rubrica pertinente do relatório de segurança química (ponto 7), será apresentado um 

resumo de todas as informações relevantes utilizadas no tratamento dos pontos acima 

indicados.

0.7. O principal elemento da parte do relatório de segurança química relativo à exposição é a 

descrição do cenário ou cenários de exposição implementados para a produção do 

fabricante, para utilização própria pelo fabricante ou importador e do cenário ou cenários 

que o fabricante ou importador recomendem para a utilização ou utilizações identificadas.

O cenário de exposição é o conjunto das condições que descrevem o modo como a 

substância é fabricada ou utilizada durante o seu ciclo de vida e como o fabricante ou 

importador controla, ou recomenda aos utilizadores a jusante que controlem, a exposição 

de pessoas e do ambiente. Estes conjuntos de condições contêm uma descrição das 

medidas de gestão de riscos bem como das condições de funcionamento postas em prática 

pelo fabricante ou importador ou que o mesmo recomende que os utilizadores a jusante 

ponham em prática.
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Se a substância for colocada no mercado, os cenários de exposição pertinentes, incluindo 

as medidas de gestão de riscos e as condições de funcionamento, serão indicados num 

anexo à ficha de dados de segurança, em conformidade com o Anexo II.

0.8. O grau de pormenor exigido na descrição de um cenário de exposição variará 

substancialmente de caso para caso, em função da utilização da substância, das 

propriedades de perigo desta e do volume de informação acessível ao fabricante ou 

importador. Os cenários de exposição podem descrever as medidas apropriadas de gestão 

de riscos aplicáveis a vários processos ou utilizações individuais de uma substância. Um 

cenário de exposição pode, portanto, cobrir uma vasta gama de utilizações. Os cenários de 

exposição que abranjam um amplo leque de processos ou utilizações poderão ser referidos 

como categorias de exposição. Outras referências aos cenários de exposição no presente

anexo e no Anexo II incluirão categorias de exposição, se as mesmas forem desenvolvidas.

0.9. Se determinadas informações não forem necessárias, em conformidade com o Anexo XI, 

esse facto será mencionado na rubrica pertinente do relatório de segurança química, com 

uma referência à justificação correspondente no dossiê técnico. A não-necessidade de 

informações será igualmente mencionada na ficha de dados de segurança.

0.10. Os riscos associados a determinados efeitos, como o empobrecimento da camada de ozono, 

o potencial de criação fotoquímica de ozono, o forte odor e impregnação em relação aos 

quais os procedimentos dos pontos 1 a 6 sejam impraticáveis, serão avaliados caso a caso, 

devendo o fabricante ou importador incluir no relatório de segurança química, e resumir na 

ficha de dados de segurança, uma descrição e justificação completas das avaliações 

efectuadas.
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0.11. Na avaliação dos riscos da utilização de uma ou mais substâncias incorporadas numa 

preparação especial (por exemplo, uma liga), será tida em conta a forma como as 

substâncias constituintes estão ligadas na matriz química.

0.12. Se a metodologia descrita no presente anexo não for apropriada, o relatório de segurança 

química deve explicar e justificar em pormenor a metodologia alternativa utilizada.

0.13. A parte A do relatório de segurança química incluirá uma declaração de que o fabricante 

ou importador pôs em prática as medidas de gestão de riscos descritas nos cenários de 

exposição relevantes para a sua utilização ou utilizações próprias e comunicou aos 

distribuidores e utilizadores a jusante, na ficha de dados de segurança, os cenários de 

exposição para as utilizações identificadas.

1. AVALIAÇÃO DOS PERIGOS PARA A SAÚDE HUMANA

1.0. Introdução

1.0.1. Os objectivos da avaliação dos perigos para a saúde humana são os seguintes:

– estabelecer a classificação e rotulagem da substância em conformidade com a 

Directiva 67/548/CEE; e

– determinar os níveis de exposição à substância acima dos quais as pessoas não 

devam ser expostas. Esse nível de exposição é conhecido como "nível derivado de 

exposição sem efeitos" (DNEL).
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1.0.2. A avaliação dos perigos para a saúde humana incidirá sobre o comportamento 

toxicocinético (ou seja, a absorção, o metabolismo, a distribuição e a eliminação) da 

substância e sobre os seguintes grupos de efeitos: 1) efeitos agudos (toxicidade aguda, 

irritação e corrosão); 2) sensibilização; 3) toxicidade por dose repetida; 4) efeitos CMR 

(carcinogenicidade, mutagenicidade e efeitos tóxicos para a reprodução). Com base em 

todas as informações disponíveis, poderão, se necessário, ser avaliados outros efeitos.

1.0.3. A avaliação dos perigos compreenderá as seguintes quatro etapas:

Primeira etapa: Avaliação de informações não-humanas

Segunda etapa: Avaliação de informações humanas

Terceira etapa: Classificação e rotulagem

Quarta etapa: Derivação dos DNEL

1.0.4. As três primeiras etapas serão conduzidas em relação a todos os efeitos para os quais se 

disponha de informações, sendo os seus resultados registados no ponto pertinente do 

relatório de segurança química e, se for caso disso, e em conformidade com o artigo 31.º, 

resumidos nas rubricas 2 e 11 da ficha de dados de segurança.

1.0.5. Se não se dispuser de informações relevantes em relação a um determinado efeito, será 

inscrito no ponto pertinente o seguinte: "Informação não disponível". A justificação, 

incluindo a referência à literatura consultada, será incluída no dossiê técnico.
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1.0.6. A quarta etapa da avaliação dos perigos para a saúde humana consistirá na integração dos 

resultados das três primeiras etapas e deve ser inserida na rubrica pertinente do relatório de 

segurança química e resumida na rubrica 8.1 da ficha de dados de segurança.

1.1. Primeira fase: Avaliação de informações não-humanas

1.1.1. A avaliação de informações não-humanas compreenderá:

– a identificação dos perigos associados a cada efeito, com base em todas as 

informações não-humanas disponíveis;

– o estabelecimento da relação quantitativa dose (concentração) – resposta (efeito).

1.1.2. Se não for possível estabelecer uma relação quantitativa dose (concentração) – resposta 

(efeito), tal deve ser justificado e acompanhado de uma análise semi-quantitativa ou 

qualitativa. Por exemplo, no caso dos efeitos agudos, não é, em geral, possível estabelecer 

uma relação quantitativa dose (concentração) – resposta (efeito) com base nos resultados 

de ensaios realizados de acordo com os métodos previstos num regulamento da Comissão, 

tal como estabelecido no n.º 2 do artigo 13.º. Nesses casos, será suficiente determinar se, e 

em que grau, a substância possui uma capacidade intrínseca de provocar o efeito.

1.1.3. Todas as informações não-humanas utilizadas para avaliar um determinado efeito nas 

pessoas e estabelecer uma relação quantitativa dose (concentração) – resposta (efeito) serão 

resumidamente apresentadas, se possível sob a forma de um ou mais quadros, distinguindo 

informações in vitro, in vivo e outros. As condições relevantes de realização dos ensaios 

(por exemplo, duração do ensaio e via de administração), os resultados relevantes dos 

mesmos (por exemplo, LD50, NO(A)EL ou LO(A)EL) e outras informações relevantes 

serão apresentados em unidades de medida internacionalmente reconhecidas para o efeito.
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1.1.4 Se estiver disponível um estudo, deve ser elaborado um resumo circunstanciado desse 

estudo. Se vários estudos tratarem do mesmo efeito, os DNEL serão, normalmente, 

determinados tendo em conta possíveis variáveis (nomeadamente o comportamento, a 

adequação, a pertinência da espécie utilizada no ensaio, a qualidade dos resultados, etc.) e 

com base no estudo ou estudos que suscitarem maior preocupação, devendo ser incluído no 

dossiê técnico um resumo circunstanciado do estudo ou estudos em causa. Serão exigidos 

resumos circunstanciados de todos os dados essenciais utilizados na avaliação dos perigos. 

Se não forem utilizados o estudo ou estudos que suscitarem maior preocupação, deverá ser 

dada uma justificação completa, que será incluída como parte do dossiê técnico não só para 

o estudo que está a ser utilizado como para todos os estudos que suscitarem maior 

preocupação do que esse estudo. É importante analisar a validade do estudo 

independentemente do facto de terem ou não sido identificados perigos.

1.2. Segunda fase: Avaliação de informações humanas

Se não se dispuser de informações humanas, será inscrita nesta parte a frase "Não se dispõe 

de informações humanas. Todavia, se existirem informações humanas, serão apresentadas, 

se possível sob a forma de quadro.

1.3. Terceira fase: Classificação e rotulagem

1.3.1. Devem ser apresentadas e justificadas a classificação e rotulagem apropriadas, 

estabelecidas com base nos critérios da Directiva 67/548/CEE. Se for caso disso, serão 

apresentados os limites de concentração específicos resultantes da aplicação do n.º 4 do 

artigo 4.º da Directiva 67/548/CEE e dos artigos 4.º a 7.º da Directiva 1999/45/CE e, se não 

constarem do Anexo I à Directiva 67/548/CEE, serão justificados. A avaliação deve incluir 

sempre uma declaração relativa à satisfação, ou não, pela substância dos critérios 

estabelecidos na Directiva 67/548/EEC para as CMR das categorias 1 e 2.
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1.3.2. Se as informações não forem adequadas para se decidir da classificação de uma substância 

em relação a um determinado parâmetro, o registante indicará e justificará a acção ou 

decisão que tiver tomado em consequência.

1.4. Quarta etapa: Derivação dos DNEL

1.4.1. Com base nos resultados das etapas 1 e 2, deverão ser estabelecidos um ou mais DNEL 

para a substância, que reflictam a(s) via(s), a duração e a frequência prováveis de 

exposição. Em relação a alguns parâmetros, nomeadamente a mutagenicidade e 

carcinogenicidade, as informações poderão não permitir a determinação de um limite e, por 

conseguinte, de um DNEL. Em função do cenário ou cenários de exposição, poderá ser 

suficiente um único DNEL. Todavia, atentas as informações disponíveis e o cenário ou 

cenários de exposição do ponto 9 do relatório de segurança química, pode ser necessário 

identificar DNEL diferentes para cada população humana pertinente (por exemplo, 

trabalhadores, consumidores e pessoas que possam ser expostas indirectamente, através do 

ambiente) e, eventualmente, para determinadas subpopulações vulneráveis (por exemplo, 

crianças e mulheres grávidas), bem como para diferentes vias de exposição. Será 

necessária uma justificação pormenorizada, especificando, nomeadamente, as razões de 

escolha das informações utilizadas, a via de exposição (oral, cutânea ou por inalação) e a 

duração e frequência de exposição à substância para as quais o DNEL for válido. Se for 

provável mais do que uma via de exposição, deve ser estabelecido um DNEL para cada via 

de exposição e para a exposição resultante da combinação de todas essas vias. Na 

derivação de um DNEL serão tidos em conta, nomeadamente, os seguintes factores:
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a) As incertezas decorrentes, entre outros factores, da variabilidade das informações 

experimentais e da variação dentro da mesma espécie e entre espécies;

b) A natureza e a gravidade do efeito;

c) A sensibilidade da (sub)população humana à qual se aplica a informação quantitativa 

e/ou qualitativa de exposição.

1.4.2. Se não for possível identificar um DNEL, tal deverá ser claramente referido e devidamente 

justificado.

2. AVALIAÇÃO DOS PERIGOS DECORRENTES DAS PROPRIEDADES FÍSICO-

-QUÍMICAS

2.1. O objectivo da avaliação dos perigos decorrentes das propriedades físico-químicas é o 

estabelecimento da classificação e rotulagem da substância em conformidade com a 

Directiva 67/548/CEE.

2.2. No mínimo, serão avaliados os efeitos potenciais na saúde humana ligados às seguintes 

propriedades físico-químicas:

– explosividade;

– inflamabilidade;

– poder oxidante.

Se as informações não forem adequadas para se decidir da classificação de uma substância 

em relação a um determinado parâmetro, o registante indicará e justificará a acção ou 

decisão que tiver tomado em consequência.
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2.3. A avaliação de cada efeito será apresentada na rubrica pertinente do relatório de segurança 

química (ponto 7) e, se for caso disso, e em conformidade com o artigo 29.º, resumida nas 

rubricas 2 e 9 da ficha de dados de segurança.

2.4. A avaliação contemplará uma estimativa da capacidade intrínseca da substância de causar 

o efeito, em relação a cada propriedade físico-química resultante do fabrico e das 

utilizações identificadas.

2.5. Devem ser apresentadas e justificadas a classificação e rotulagem apropriadas, 

estabelecidas com base nos critérios da Directiva 67/548/CEE.

3. AVALIAÇÃO DOS PERIGOS AMBIENTAIS

3.0. Introdução

3.0.1. O objectivo da avaliação dos perigos ambientais é a determinação da classificação e 

rotulagem da substância em conformidade com a Directiva 67/548/CEE e a identificação 

da concentração da substância abaixo da qual não seja de esperar a ocorrência de efeitos 

adversos ao nível ambiental. Essa concentração é conhecida como "concentração 

previsivelmente sem efeitos" (PNEC).

3.0.2. A avaliação dos perigos ambientais incidirá sobre os potenciais efeitos no ambiente, 

compreendendo os compartimentos 1) aquático (incluindo os sedimentos), 2) terrestre e 3) 

atmosférico, incluindo os potenciais efeitos decorrentes da 4) acumulação na cadeia 

alimentar. Serão igualmente avaliados os efeitos potenciais na 5) actividade microbiológica 

dos sistemas de tratamento de águas residuais. A avaliação dos efeitos ao nível de cada um 

destes cinco domínios ambientais será apresentada na rubrica pertinente do relatório de 

segurança química (ponto 7) e, se for caso disso, e em conformidade com o artigo 29.º, 

resumida nas rubricas 2 e 12 da ficha de dados de segurança.
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3.0.3. Se não se dispuser de informações sobre os efeitos da substância ao nível de um 

determinado domínio ambiental, será inscrito no ponto pertinente do relatório de segurança 

o seguinte: "Informação não disponível". A justificação, incluindo a referência à literatura 

consultada, será incluída no dossiê técnico. Se o fabricante ou importador considerar não 

ser necessário efectuar uma avaliação de perigos em relação a qualquer domínio ambiental 

para o qual se disponha de informações, apresentará uma justificação, com referência às 

informações relevantes, na rubrica pertinente do relatório de segurança química (ponto 7) 

e, se for caso disso, e em conformidade com o artigo 31.º, resumirá essa justificação na 

rubrica 12 da ficha de dados de segurança.

3.0.4. A avaliação dos perigos compreenderá as seguintes três etapas, que serão claramente 

identificadas como tal no relatório de segurança química:

Primeira etapa: Avaliação das informações

Segunda etapa: Classificação e rotulagem

Terceira etapa: Determinação da PNEC

3.1. Primeira fase: Avaliação das informações

3.1.1. A avaliação de todas as informações disponíveis compreenderá:

– a identificação dos perigos, com base em todas as informações disponíveis;

– o estabelecimento da relação quantitativa dose (concentração) – resposta (efeito).
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3.1.2. Se não for possível estabelecer uma relação quantitativa dose (concentração) – resposta 

(efeito), tal deve ser justificado e acompanhado de uma análise semi-quantitativa ou 

qualitativa.

3.1.3. As informações utilizadas na avaliação dos efeitos num domínio ambiental específico 

serão resumidamente apresentadas na sua totalidade, se possível sob a forma de um ou 

mais quadros. As condições relevantes de realização dos ensaios (por exemplo, duração do 

ensaio e via de administração), os resultados relevantes dos mesmos (por exemplo, CL50 ou 

NOEC) e outras informações relevantes serão apresentados em unidades de medida 

internacionalmente reconhecidas para o efeito.

3.1.4. As informações utilizadas na avaliação do destino ambiental da substância serão 

resumidamente apresentadas na sua totalidade, se possível sob a forma de um ou mais 

quadros. As condições relevantes de realização dos ensaios, os resultados relevantes dos 

mesmos e outras informações relevantes serão apresentados em unidades de medida 

internacionalmente reconhecidas para o efeito.

3.1.5. Se estiver disponível um estudo, deve ser elaborado um resumo circunstanciado desse 

estudo. Se vários estudos tratarem do mesmo efeito, a conclusão basear-se-á no estudo ou 

estudos que suscitarem maior preocupação, devendo ser incluído no dossiê técnico um 

resumo circunstanciado do estudo ou estudos em causa. Serão exigidos resumos 

circunstanciados de todos os dados essenciais utilizados na avaliação dos perigos. Se não 

forem utilizados o estudo ou estudos que suscitarem maior preocupação, tal deverá ser 

devidamente justificado, devendo ser incluídos no dossiê técnico todos os estudos que 

suscitarem maior preocupação do que esse estudo. No caso das substâncias em relação às 

quais todos os estudos disponíveis indicarem a inexistência de perigos, deve ser 

globalmente avaliada a validade desses mesmos estudos.
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3.2. Segunda fase: Classificação e rotulagem

3.2.1. Devem ser apresentadas e justificadas a classificação e rotulagem apropriadas, 

estabelecidas com base nos critérios da Directiva 67/548/CEE. Se for caso disso, serão 

apresentados os limites de concentração específicos resultantes da aplicação do n.º 4 do 

artigo 4.º da Directiva 67/548/CEE e dos artigos 4.º a 7.º da Directiva 1999/45/CE e, se não 

constarem do Anexo I à Directiva 67/548/CEE, serão justificados.

3.2.2. Se as informações não forem adequadas para se decidir da classificação de uma substância 

em relação a um determinado parâmetro, o registante indicará e justificará a acção ou 

decisão que tiver tomado em consequência.

3.3. Terceira fase: Determinação da PNEC

3.3.1. Com base nas informações disponíveis, deve ser determinada a PNEC referente a cada 

domínio ambiental. A PNEC pode ser calculada por aplicação de um factor de avaliação 

apropriado a valores de efeitos (por exemplo, CL50 ou NOEC). Os factores de avaliação 

exprimem a diferença entre os valores de efeitos determinados para um número limitado de 

espécies em ensaios laboratoriais e a PNEC para o domínio ambiental1.

3.3.2. Se não for possível determinar uma PNEC, tal deverá ser claramente referido e 

devidamente justificado.

  

1 Em geral, quanto mais dados existirem e maior tiver sido a duração dos ensaios, menor será 
o grau de incerteza e o valor do factor de avaliação. Normalmente, aplica-se um factor 
de 1000 ao menor de três valores L(E)C50 a curto prazo determinados para espécies 
representativas de níveis tróficos diferentes e um factor de 10 ao menor de três valores 
NOEC a longo prazo determinados para espécies representativas de níveis tróficos 
diferentes.



7524/8/06 REV 8 ILC/jcc 16
ANEXO I DG C I PT

4. AVALIAÇÃO PBT E mPmB.

4.0. Introdução

4.0.1. O objectivo da avaliação PBT e mPmB é determinar se a substância satisfaz os critérios do 

Anexo XII e, se for esse o caso, caracterizar as emissões potenciais da mesma. A avaliação 

dos perigos em conformidade com os pontos 1 e 3 do presente anexo, incluindo todos os 

efeitos a longo prazo e a estimativa da exposição prolongada dos seres humanos e do 

ambiente, efectuada em conformidade com o ponto 5 (avaliação da exposição), segunda 

etapa (estimativa da exposição), não pode ser feita com fiabilidade suficiente para as 

substâncias que satisfazem os critérios PBT e mPmB no Anexo XII. Por conseguinte, é 

necessária uma avaliação PBT e mPmB separada.

4.0.2. A avaliação PBT e mPmB compreenderá as seguintes duas etapas, que serão claramente 

identificadas como tal no ponto 8 da parte B do relatório de segurança química:

Primeira etapa: Comparação com os critérios

Segunda etapa: Caracterização das emissões

A avaliação será também resumida na rubrica 12 da ficha de dados de segurança.

4.1. Primeira fase: Comparação com os critérios

Esta parte da avaliação PBT e mPmB compreenderá uma comparação das informações 

disponíveis, apresentadas como parte do dossiê técnico, com os critérios do Anexo XIII e 

uma declaração relativa à satisfação, ou não, pela substância, desses critérios.
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Se as informações disponíveis não forem suficientes para decidir se a substância satisfaz 

ou não os critérios do Anexo XIII, serão consideradas, caso a caso, outras informações tais 

como os dados de monitorização relativos ao registante e geradores de um nível de 

preocupação equivalente.

Se, em relação a um ou mais parâmetros, o dossiê técnico só contiver as informações 

requeridas nos Anexos VII e VIII, o registante deverá ter em conta as informações 

relevantes para a detecção das propriedades P, B e T a fim de avaliar a necessidade de 

serem obtidas mais informações para satisfazer o objectivo da avaliação PBT e mPmB. 

Caso seja necessário obter mais informações e efectuar ensaios com animais vertebrados, o 

registante deverá apresentar uma proposta de ensaio. Contudo, essas informações 

adicionais não serão necessárias se o registante puser em prática ou recomendar medidas 

de gestão de riscos e condições de funcionamento suficientes para permitir a derrogação 

dos ensaios relevantes para a avaliação PBT e mPmB nos termos do ponto 3 do Anexo XI.

4.2. Segunda fase: Caracterização das emissões

Se a substância satisfizer os critérios, será efectuada uma caracterização das emissões, 

contemplando as partes pertinentes da avaliação da exposição descrita no ponto 5. Essa 

caracterização compreenderá uma estimativa das quantidades da substância libertadas para 

os diferentes compartimentos ambientais durante todas as actividades do fabricante ou 

importador e todas as utilizações identificadas, bem como a identificação das vias 

prováveis de exposição de pessoas e do ambiente à substância.
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5. AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO

5.0. Introdução

O objectivo da avaliação da exposição é estimar quantitativa ou qualitativamente a 

dose/concentração da substância à qual as pessoas e o ambiente estão ou possam estar 

expostos. A avaliação deve incidir sobre todos os estádios do ciclo de vida da substância 

resultantes do fabrico e das utilizações identificadas e abranger todas as exposições que 

possam estar relacionadas com os riscos identificados nos pontos 1 a 4. A avaliação da 

exposição compreenderá as duas etapas seguintes, que serão claramente identificadas como 

tal no relatório de segurança química:

Primeira etapa: Definição de cenários de exposição ou elaboração de categorias pertinentes 

de utilização e exposição

Segunda etapa: Estimativa da exposição.

Se for caso disso, e em conformidade com o artigo 31.º, o cenário de exposição também 

será incluído num anexo à ficha de dados de segurança.

5.1. Primeira fase: Definição de cenários de exposição
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5.1.1. Serão desenvolvidos cenários de exposição em conformidade com os pontos 0.6 e 0.7. Os 

cenários de exposição estão na base do processo de realização de uma avaliação da 

segurança química. O processo de avaliação da segurança química pode ser iterativo. A 

primeira avaliação basear-se-á nos requisitos mínimos e em todas as informações de risco 

disponíveis, assim como na estimativa de exposição correspondente aos pressupostos 

iniciais quanto às condições de funcionamento e às medidas de gestão de riscos (cenário de 

exposição inicial). Se os pressupostos iniciais resultarem numa caracterização dos riscos 

que indique que os riscos para a saúde humana e para o ambiente não estão adequadamente 

controlados, será necessário efectuar um processo iterativo, alterando um ou vários 

factores do risco ou da avaliação da exposição a fim de obter um controlo adequado. O 

refinamento da avaliação dos riscos pode implicar a obtenção de mais informações sobre 

os riscos. O refinamento da avaliação da exposição pode tornar necessário alterar as 

condições de funcionamento ou as medidas de gestão dos riscos no cenário de exposição 

ou obter uma estimativa de exposição mais precisa. O cenário de exposição resultante da 

iteração final (cenário de exposição final) deve ser incluído no relatório de segurança 

química e anexo à ficha de dados de segurança em conformidade com o artigo 31.º.

O cenário de exposição final deve ser apresentado na rubrica pertinente do relatório de 

segurança química e incluído num anexo à ficha de dados de segurança, com um título 

curto apropriado que descreva breve e genericamente a utilização em causa, em 

conformidade com a descrição exigida no ponto 3.5 do Anexo VI. Os cenários de 

exposição deverão abranger todos os tipos de fabrico na Comunidade e todas as utilizações 

identificadas

Os cenários de exposição incluirão, nomeadamente, quando relevante, uma descrição do 

seguinte:
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Condições de funcionamento

– processos envolvidos, incluindo a forma física na qual a substância é fabricada, 

processada e/ou utilizada;

– actividades dos trabalhadores relacionadas com os processos e a duração e frequência 

da exposição dos mesmos à substância;

– actividades dos consumidores e a duração e frequência da exposição dos mesmos à 

substância;

– duração e frequência das emissões da substância para os diferentes compartimentos 

ambientais e para os sistemas de tratamento de águas residuais e da diluição no 

compartimento ambiental receptor.

Medidas de gestão de riscos

– medidas de gestão de riscos para reduzir ou evitar a exposição directa ou indirecta de 

pessoas (incluindo trabalhadores e consumidores) e dos diferentes compartimentos 

ambientais à substância;

– medidas de gestão de resíduos para reduzir ou evitar a exposição de pessoas e do 

ambiente à substância por contacto com resíduos ou durante a eliminação e/ou 

reciclagem.

5.1.2. Se um fabricante, importador ou utilizador a jusante solicitar um pedido de autorização 

para uma utilização específica, só terão de ser desenvolvidos cenários de exposição para a 

utilização em causa e as etapas do ciclo de vida subsequentes.
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5.2. Segunda fase: Estimativa da exposição

5.2.1. Para cada cenário de exposição desenvolvido, será apresentada uma estimativa de 

exposição na rubrica pertinente do relatório de segurança química; se for caso disso, e em 

conformidade com o artigo 31.º, essa estimativa será resumida num anexo à ficha de dados 

de segurança. A estimativa da exposição compreende três elementos: (1) uma estimativa 

das emissões; (2) uma avaliação do destino e das vias químicas; e (3) uma estimativa dos 

níveis de exposição.

5.2.2. A avaliação deve, portanto, incidir sobre as emissões em todos os estádios do ciclo de vida 

da substância resultantes do fabrico e de cada uma das utilizações identificadas. Os 

estádios do ciclo de vida resultantes do fabrico da substância incluirão, quando for caso 

disso, o estádio de resíduo. Os estádios do ciclo de vida resultantes das utilizações 

identificadas abrangerão, se for caso disso, a fase de serviço dos artigos e o estádio de 

resíduo. A estimativa das emissões será efectuada pressupondo-se que foram postas em 

prática as medidas de gestão de riscos e as condições de funcionamento descritas no 

cenário de exposição.

5.2.3. Devem ser caracterizados os eventuais processos de degradação, transformação ou reacção 

e estimados a distribuição e o destino ambientais.

5.2.4 Os níveis de exposição devem ser estimados para todas as populações humanas 

(trabalhadores, consumidores e pessoas que possam ser expostas indirectamente através do 

ambiente) e domínios ambientais que se saiba estarem expostos à substância, ou que seja 

razoável prever que possam está-lo. Deve ser tida em conta cada via relevante de 

exposição humana (por inalação, por via oral, por via cutânea e por combinação de todas 

as vias e fontes de exposição relevantes ). Essas estimativas devem atender às variações 

espácio-temporais do padrão de exposição. As estimativas de exposição devem, 

nomeadamente, ter em conta o seguinte:

– dados de exposição adequadamente medidos e representativos;
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– os principais aditivos e impurezas presentes na substância;

– a quantidade produzida e/ou importada da substância;

– a quantidade destinada a cada utilização identificada;

– a gestão de riscos posta em prática ou recomendada, incluindo o grau de 

confinamento;

– a duração e a frequência da exposição em função das condições de funcionamento;

– as actividades dos trabalhadores relacionadas com os processos e a duração e 

frequência da exposição dos mesmos à substância;

– as actividades dos consumidores e a duração e frequência da exposição dos mesmos 

à substância;

– a duração e frequência das emissões da substância para os diferentes compartimentos 

ambientais e a diluição no compartimento ambiental receptor;

– as propriedades físico-químicas da substância;

– os produtos de transformação e/ou degradação;

– as vias prováveis de exposição e o potencial de absorção das pessoas;
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– os mecanismos prováveis de chegada ao ambiente e a distribuição e degradação e/ou 

transformação ambientais (ver também a primeira etapa do ponto 3);

– a escala (geográfica) da exposição;

– a libertação/migração da substância em função da matriz.

5.2.5 Se existirem dados de exposição adequadamente medidos e representativos, a avaliação da 

exposição deve tê-los particularmente em conta. Na estimativa dos níveis de exposição 

podem ser utilizados modelos apropriados. Também poderão ser tidos em conta dados 

relevantes de monitorização de substâncias com padrões de utilização e exposição 

análogos ou com propriedades análogas.

6. CARACTERIZAÇÃO DOS RISCOS

6.1 Para cada cenário de exposição, será apresentada uma caracterização dos riscos na rubrica 

pertinente do relatório de segurança química.

6.2 Na caracterização dos riscos devem ser tidas em conta as populações humanas (expostas 

enquanto trabalhadores, consumidores ou indirectamente através do ambiente, ou através 

de combinações destas possibilidades, se for relevante) e os domínios ambientais que se 

saiba estarem expostos à substância, ou que seja razoável prever que possam está-lo, 

pressupondo-se que foram postas em prática as medidas de gestão de riscos descritas nos 

cenários de exposição do ponto 5. Acresce que o risco ambiental global associado à 

substância também deve ser analisado, por integração dos resultados correspondentes às 

libertações, emissões e perdas globais, de todas as fontes, para todos os compartimentos 

ambientais.
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6.3 A caracterização dos riscos contemplará o seguinte:

– uma comparação da exposição de cada população humana que se saiba estar ou que 

possa estar exposta à substância com os DNEL apropriados;

– uma comparação das concentrações ambientais previstas em cada domínio ambiental

com as PNEC; e

– uma avaliação da probabilidade e gravidade de uma ocorrência devida às 

propriedades físico-químicas da substância.

6.4 Para um dado cenário de exposição, o risco para as pessoas e para o ambiente pode ser 

considerado adequadamente controlado, durante todo o ciclo de vida da substância em 

função do seu fabrico ou das utilizações identificadas, se:

– os níveis de exposição estimados no ponto 6.2 não excederem o DNEL ou PNEC 

apropriados, como determinados, respectivamente, nos pontos 1 e 3; e

– for desprezível a probabilidade e a gravidade de uma ocorrência devido às 

propriedades físico-químicas da substância, objecto do ponto 2.
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6.5 No caso dos efeitos nas pessoas e dos domínios ambientais para os quais não tenha sido 

possível determinar um DNEL ou uma PNEC, será efectuada uma avaliação qualitativa da 

probabilidade de os efeitos serem evitados ao pôr em prática o cenário de exposição.

No caso das substâncias que satisfaçam os critérios PBT e mPmB, o fabricante ou 

importador utilizará as informações obtidas na segunda etapa do ponto 5 ao pôr em prática 

nas suas instalações, e ao recomendá-las aos utilizadores a jusante, medidas de gestão de 

riscos tendentes a minimizar a exposição e as emissões para as pessoas e para o ambiente, 

durante todo o ciclo de vida da substância em função do seu fabrico ou das utilizações 

identificadas.
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7. MODELO DOS RELATÓRIOS DE SEGURANÇA QUÍMICA

Os relatórios de segurança química incluirão as seguintes rubricas:

MODELO DOS RELATÓRIOS DE SEGURANÇA QUÍMICA

PARTE A

1. RESUMO DAS MEDIDAS DE GESTÃO DE RISCOS

2. DECLARAÇÃO DE QUE AS MEDIDAS DE GESTÃO DE RISCOS FORAM 
POSTAS EM PRÁTICA

3. DECLARAÇÃO RELATIVA À COMUNICAÇÃO DAS MEDIDAS DE GESTÃO 
DE RISCOS

PARTE B

1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA E PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

2. FABRICO E UTILIZAÇÕES

2.1. Fabrico

2.2 Utilizações identificadas

2.3 Utilizações desaconselhadas

3. CLASSIFICAÇÃO E ROTULAGEM

4. DESTINO AMBIENTAL

4.1. Degradação

4.2. Distribuição ambiental

4.3. Bioacumulação

4.4 Intoxicação secundária

5. AVALIAÇÃO DOS PERIGOS PARA A SAÚDE HUMANA

5.1. Toxicocinética (absorção, metabolismo, distribuição e eliminação)
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MODELO DOS RELATÓRIOS DE SEGURANÇA QUÍMICA

5.2. Toxicidade aguda

5.3. Irritação

5.3.1. Cutânea

5.3.2. Ocular

5.3.3. Do tracto respiratório

5.4. Corrosão

5.5. Sensibilização

5.5.1. Cutânea

5.5.2. Do aparelho respiratório

5.6. Toxicidade por dose repetida

5.7. Mutagenicidade

5.8. Carcinogenicidade

5.9. Efeitos tóxicos na reprodução

5.9.1. Efeitos na fertilidade

5.9.2. Efeitos tóxicos no desenvolvimento
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MODELO DOS RELATÓRIOS DE SEGURANÇA QUÍMICA

5.10 Outros efeitos

5.11 Derivação do ou dos DNEL

6. AVALIAÇÃO DOS PERIGOS PARA A SAÚDE HUMANA DECORRENTES DAS 

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS;

6.1. Explosividade

6.2. Inflamabilidade

6.3. Poder oxidante

7. AVALIAÇÃO DOS PERIGOS AMBIENTAIS

7.1. Compartimento aquático (incluindo os sedimentos)

7.2. Compartimento terrestre

7.3. Compartimento atmosférico

7.4. Actividade microbiológica nos sistemas de tratamento de águas residuais

8. AVALIAÇÃO PBT E mPmB

9. AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO

9.1. [Título do cenário de exposição 1]

9.1.1. Cenário de exposição

9.1.2. Estimativa da exposição
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MODELO DOS RELATÓRIOS DE SEGURANÇA QUÍMICA

9.2. [Título do cenário de exposição 2]

9.2.1. Cenário de exposição

9.2.2. Estimativa da exposição

[etc.]

10. CARACTERIZAÇÃO DOS RISCOS

10.1. [Título do cenário de exposição 1]

10.1.1. Saúde humana

10.1.1.1. Trabalhadores

10.1.1.2. Consumidores

10.1.1.3. Exposição indirecta de seres humanos através do ambiente

10.1.2. Ambiente

10.1.2.1. Compartimento aquático (incluindo os sedimentos)

10.1.2.2. Compartimento terrestre

10.1.2.3. Compartimento atmosférico

10.1.2.4. Actividade microbiológica nos sistemas de tratamento de águas 

residuais
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MODELO DOS RELATÓRIOS DE SEGURANÇA QUÍMICA

10.2. [Título do cenário de exposição 2]

10.2.1. Saúde humana

10.2.1.1. Trabalhadores

10.2.1.2. Consumidores

10.2.1.3. Exposição indirecta de seres humanos através do ambiente

10.2.2. Ambiente

10.2.2.1. Compartimento aquático (incluindo os sedimentos)

10.2.2.2. Compartimento terrestre

10.2.2.3. Compartimento atmosférico

10.2.2.4. Actividade microbiológica nos sistemas de tratamento de águas 

residuais

[etc.]

10.x. Exposição global (combinação de todas as fontes de emissão/libertação relevantes)

10.x.1. Saúde humana (combinação de todas as vias de exposição)

10.x.1.1.

10.x.2. Ambiente (combinação de todas as fontes de emissão)

10.x.2.1.
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ANEXO II

GUIA PARA A ELABORAÇÃO DAS FICHAS DE DADOS DE SEGURANÇA

Este Anexo define os requisitos aplicáveis à ficha de dados de segurança prevista para as 

substâncias e preparações, em conformidade com o artigo 31.º. A ficha de dados de segurança 

permite transmitir as informações apropriadas de segurança sobre substâncias e preparações 

classificadas, incluindo informações do(s) respectivo(s) relatório(s) de segurança química , ao(s) 

utilizador(es) imediatamente a jusante na cadeia de abastecimento. As informações constantes da 

ficha de dados de segurança devem ser coerentes com as constantes do relatório de segurança 

química eventualmente exigido. Se tiver sido elaborado um relatório de segurança química, o 

cenário ou cenários de exposição relevante(s) devem figurar num anexo à ficha de dados de 

segurança, para facilitar a referência ao(s) mesmo(s) nas rubricas pertinentes da dita ficha.

O objectivo do presente anexo é assegurar a coerência e o rigor do conteúdo de todas as rubricas 

obrigatórias enumeradas no artigo 31.º, por forma a que as fichas de dados de segurança resultantes 

permitam aos utilizadores tomar as medidas necessárias em matéria de protecção da saúde humana 

e do ambiente e de garantia da segurança no local de trabalho.

As informações constantes das fichas de dados de segurança devem satisfazer igualmente os 

requisitos da Directiva 98/24/CE do Conselho, relativa à protecção da saúde e da segurança dos 

trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho. As fichas de 

dados de segurança devem, em especial, permitir à entidade patronal determinar se existem agentes 

químicos perigosos no local de trabalho e, se assim for, avaliar os riscos para a segurança e a saúde 

dos trabalhadores decorrentes da utilização desses agentes.
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As informações constantes da ficha de dados de segurança devem ser redigidas de forma clara e

concisa. A ficha de dados de segurança deve ser elaborada por uma pessoa competente, que tenha 

em conta as necessidades específicas dos utilizadores, tanto quanto possam ser conhecidas. Os 

responsáveis pela colocação de substâncias ou preparações no mercado devem garantir que essa 

pessoa recebeu formação apropriada, incluindo cursos de reciclagem.

No caso das preparações não classificadas de perigosas, mas para as quais seja exigida uma ficha de 

dados de segurança em conformidade com o artigo 31.º, devem ser fornecidas informações 

proporcionadas em cada rubrica.

Em certos casos, atendendo ao vasto leque de propriedades das substâncias e preparações, poderão 

ser necessárias informações adicionais. Se, noutros casos, se verificar que as informações sobre 

determinadas propriedades não são significativas, ou que são tecnicamente impossíveis de fornecer, 

as razões correspondentes devem ser claramente explicitadas em cada rubrica. Devem ser 

fornecidas informações em relação a cada propriedade de perigo. Se se afirmar que um determinado 

perigo não se aplica, haverá que diferenciar claramente os casos em que aquele que classifica não 

dispõe de informações dos casos em que existam resultados negativos de ensaios efectuados.

A data de emissão da ficha de dados de segurança deve figurar na primeira página. Sempre que uma 

ficha de dados de segurança seja revista, deve chamar-se a atenção do destinatário para as alterações 

e assinalar na ficha que se trata de uma versão revista. (data)

Nota

São igualmente exigidas fichas de dados de segurança no caso de certas substâncias e preparações 

especiais (metais maciços, ligas, gases comprimidos, etc.) indicadas nos Capítulos 8 e 9 do 

Anexo VI da Directiva 67/548/CEE e objecto de determinadas derrogações de rotulagem.
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1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/PREPARAÇÃO E DA SOCIEDADE / 

EMPRESA

1.1. Identificação da substância ou preparação

A designação a utilizar para efeitos de identificação deve ser idêntica à constante do rótulo 

e conforme com o estipulado no Anexo VI da Directiva 67/548/CEE.

No caso das substâncias sujeitas a registo, a designação deve corresponder à do registo, 

devendo ser também indicado o número de registo atribuído nos termos do n.º 1 do 

artigo 20.º do presente regulamento.

Também poderão ser indicados outros meios de identificação eventualmente existentes.

1.2. Utilização da substância ou preparação

Indicar as utilizações conhecidas da substância ou preparação. Quando forem possíveis 

utilizações múltiplas, basta indicar as mais importantes ou comuns. Incluir uma breve 

descrição da função efectivamente desempenhada: retardador de chama, antioxidante, etc.

Nos casos em que é exigido um relatório de segurança química, a ficha de dados de 

segurança deve conter informações sobre todas as utilizações identificadas relevantes para 

o destinatário da ficha. Essas informações devem ser coerentes com as utilizações 

identificadas e os cenários de exposição definidos no Anexo da ficha de dados de 

segurança.
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1.3. Identificação da sociedade/empresa

Identificar o responsável pela colocação da substância ou preparação no mercado 

estabelecido na Comunidade, quer se trate do fabricante, do importador ou do distribuidor. 

Indicar o endereço completo e o número de telefone dessa pessoa, bem como o endereço 

electrónico da pessoa responsável pela ficha de dados de segurança.

Além disso, se esse responsável não estiver estabelecido no Estado-Membro em que a 

substância ou preparação for colocada no mercado, indicar, se possível, o endereço 

completo e o número de telefone do responsável nesse Estado-Membro.

No caso dos registantes, a pessoa identificada deve corresponder às informações sobre a 

identidade do fabricante ou importador indicada no registo.

1.4. Número de telefone de emergência

Além das informações acima referidas, indicar também o número de telefone de 

emergência da empresa e/ou do organismo consultivo oficial (eventualmente o organismo 

responsável pela recepção das informações relativas à saúde referido no artigo 17.º da 

Directiva 1999/45/CE). Indicar se este número de telefone está disponível unicamente 

durante as horas de expediente.

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

Indicar a classificação da substância ou preparação decorrente da aplicação das regras de 

classificação das Directivas 67/548/CEE ou 1999/45/CE. Indicar clara e sucintamente os 

perigos da substância ou preparação para as pessoas e o ambiente.

Distinguir claramente as preparações classificadas como perigosas das que o não sejam, 

nos termos da Directiva 1999/45/CE.
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Descrever os principais efeitos e sintomas adversos, razoavelmente previsíveis, decorrentes 

das propriedades físico-químicas, para a saúde humana e ambientais ligados à utilização –

ou possível má utilização – da substância ou preparação.

Poderá ser necessário mencionar outros perigos – como a pulverulência, a sensibilização 

cruzada, a possibilidade de sufocação ou de congelação, o elevado potencial odorífero ou 

gustativo ou os efeitos ambientais que possam, por exemplo, ser perigosos para os 

organismos do solo, o empobrecimento da camada de ozono, o potencial de formação 

fotoquímica de ozono etc. –, que não resultem numa classificação mas possam contribuir 

para os perigos globais da matéria em causa.

As informações inscritas no rótulo devem constar da rubrica 15.

A classificação da substância deve ser coerente com a classificação constante do inventário 

de classificação e rotulagem estabelecido de acordo com o Título XI.

3. COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

As informações fornecidas devem possibilitar ao destinatário a pronta identificação de 

qualquer perigo associado aos componentes da preparação. Os perigos da própria 

preparação devem ser indicados na rubrica 2.

3.1. Não é necessário indicar a composição completa (natureza dos componentes e 

concentração dos mesmos), embora uma descrição geral dos componentes e das 

respectivas concentrações possa ser útil.
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3.2. No caso das preparações classificadas como perigosas em conformidade com a 

Directiva 1999/45/CE, devem ser indicadas as substâncias seguintes, bem como a sua 

concentração ou intervalo de concentração na preparação:

a) Substâncias que representem um perigo para a saúde ou para o ambiente, na acepção 

da Directiva 67/548/CEE, se estiverem presentes em concentração igual ou superior 

à menor:

– das concentrações aplicáveis definidas no quadro do n.º 3 do artigo 3.º da 

Directiva 1999/45/CE; ou

– dos limites de concentração constantes do Anexo I da Directiva 67/548/CEE do 

Conselho; ou

– dos limites de concentração constantes da Parte B do Anexo II da 

Directiva 1999/45/CE do Parlamento Europeu e do Conselho; ou

– dos limites de concentração constantes da Parte B do Anexo III da 

Directiva 1999/45/CE do Parlamento Europeu e do Conselho; ou

– dos limites de concentração constantes do Anexo V da Directiva 1999/45/CE; 

ou

– dos limites de concentração constantes de uma entrada acordada no inventário 

de classificação e rotulagem estabelecido ao abrigo do Título XI do presente 

regulamento;

b) Substâncias para as quais a regulamentação comunitária preveja limites de exposição 

no local de trabalho não incluídos na alínea a).

c) Substâncias persistentes, bioacumuláveis e tóxicas ou muito persistentes e muito 

bioacumuláveis em conformidade com os critérios estabelecidos no Anexo XII, se a 

concentração individual de uma dada substância for igual ou superior a 0,1 %.
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3.3. No caso das preparações não classificadas como perigosas em conformidade com a 

Directiva 1999/45/CE, as substâncias, bem como a sua concentração ou intervalo de 

concentração, devem ser indicadas se:

a) estiverem presentes numa concentração individual igual ou superior a 1 %, em 

massa, no caso das preparações não-gasosas, ou igual ou superior a 0,2 %, em 

volume, no caso das preparações gasosas, e

– representarem um perigo para a saúde ou para o ambiente, na acepção da 

Directiva 67/548/CEE1; ou

– estiverem sujeitas a limites de exposição no local de trabalho nos termos da 

regulamentação comunitária; ou

b) estiverem presentes numa concentração individual igual ou superior a 0,1 %, em 

massa, e forem persistentes, bioacumuláveis e tóxicas ou muito persistentes e muito 

bioacumuláveis de acordo com os critérios estabelecidos no Anexo XIII.

  

1 Se o responsável pela colocação de uma preparação no mercado puder demonstrar que a 
revelação, na ficha de dados de segurança, da identidade química de uma substância 
exclusivamente classificada de: – irritante, com excepção das qualificadas pela frase R41, ou 
que, além de ser irritante, possua ainda uma ou mais das outras propriedades previstas no 
ponto 2.3.4 do artigo 10.º da Directiva 1999/45/CE, ou –nociva ou que, além de ser nociva, 
possua ainda uma ou mais das propriedades previstas no ponto 2.3.4 do artigo 10.º da 
Directiva 1999/45/CE, que tenha unicamente efeitos agudos letais, comprometerá a 
confidencialidade da sua propriedade intelectual, poderá ser-lhe permitido, em 
conformidade com o disposto na Parte B do Anexo VI da Directiva 1999/45/CE, referir-se a 
essa substância quer através de uma designação que identifique os principais grupos 
químicos funcionais quer através de uma designação alternativa.
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3.4. Deve ser indicada a classificação das substâncias acima referidas (quer decorra dos 

artigos 4.º e 6.º da Directiva 67/548/CEE, quer do Anexo I da Directiva 67/548/CEE ou de 

uma entrada acordada no inventário de classificação e rotulagem estabelecido ao abrigo do 

Título XI do presente regulamento), incluindo as abreviaturas das categorias de perigo e as 

frases R que lhes estejam atribuídas, em função dos perigos das mesmas para a saúde 

humana e para o ambiente, decorrentes das propriedades físico-químicas. As frases R não 

precisam de ser aqui reproduzidas na totalidade, bastando remeter para a rubrica 16, na 

qual será indicado o texto integral de cada frase R relevante. Se a substância não preencher 

os critérios de classificação, deve ser indicada a razão para incluir essa substância no 

ponto 3, por exemplo "substância PBT" ou "substância sujeita a um limite comunitário de 

exposição no local de trabalho".

3.5. O nome e o número de registo atribuído nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do presente 

regulamento, o número EINECS ou ELINCS, caso sejam conhecidos, das substâncias 

acima referidas devem ser indicados em conformidade com a Directiva 67/548/CEE. O 

número CAS e a designação IUPAC (caso sejam conhecidos) também poderão ser úteis. 

No caso das substâncias indicadas por uma denominação genérica, de acordo com o 

artigo 15.º da Directiva 1999/45/CE ou com a nota-de-rodapé do ponto 3.3 do presente 

anexo, não será necessário um identificador químico preciso.

3.6. Caso a identidade de determinadas substâncias deva ser mantida confidencial, em 

conformidade com o artigo 15.º da Directiva 1999/45/CE ou com a nota-de-rodapé do 

ponto 3.3 do presente anexo, deve descrever-se a natureza química das mesmas, para 

garantir a segurança do manuseamento. A designação a utilizar deve ser a mesma que 

decorra da aplicação das disposições supra.
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4. PRIMEIROS SOCORROS

Descrever as medidas de primeiros socorros.

Indicar, em primeiro lugar, se são necessários cuidados médicos imediatos.

As informações sobre os primeiros socorros devem ser concisas e facilmente 

compreensíveis pelas vítimas e pelos circunstantes e socorristas. Os sintomas e efeitos 

devem ser descritos de forma sucinta e as instruções devem indicar o que deve ser feito no 

local em caso de acidente e se são de esperar efeitos retardados após uma exposição.

Subdividir as informações em várias rubricas, de acordo com as diferentes vias de 

exposição; por exemplo: inalação, contacto com a pele e com os olhos e ingestão.

Indicar se é necessária ou aconselhável assistência médica.

No caso de algumas substâncias ou preparações, poderá ser importante assinalar a 

necessidade da existência, nos locais de trabalho, de meios especiais para um tratamento 

específico imediato.
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5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Especificar o procedimento de combate a incêndios causados pela substância ou 

preparação ou que ocorram nas suas proximidades, indicando:

– os meios adequados de extinção;

– os meios de extinção que, por razões de segurança, não devam ser utilizados;

– os perigos específicos resultantes da exposição à substância ou preparação, aos 

produtos de combustão ou aos gases produzidos;

– o equipamento especial de protecção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio.

6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

Dependendo da substância ou preparação, podem ser necessárias informações sobre:

Precauções individuais, tais como:

– remoção de fontes de ignição, previsão de ventilação/protecção respiratória 

suficiente, controlo de poeiras, prevenção do contacto com a pele e com os olhos, 

etc.;

Precauções ambientais, tais como:

– prevenção da contaminação dos esgotos, das águas de superfície e subterrâneas e do 

solo, eventual necessidade de avisar a vizinhança, etc.;
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Métodos de limpeza, tais como:

– utilização de matérias absorventes (por exemplo, areia, terra de diatomáceas, ligantes 

ácidos, ligante universal, serradura, etc.), redução de gases/fumos com água, 

diluição, etc.

Ponderar, igualmente, a necessidade de indicações como: "Nunca utilizar", "Neutralizar 

com ...".

Nota

Se necessário, remeter para as rubricas 8 e 13.

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

Nota

As informações deste ponto dizem respeito à protecção da saúde humana e do ambiente e à 

segurança e devem permitir à entidade patronal definir procedimentos de trabalho e 

medidas organizacionais adequadas, em conformidade com o artigo 5.º da 

Directiva 98/24/CE.

Se forem exigidos um relatório de segurança química ou um registo, as informações deste 

ponto devem ser coerentes com as fornecidas acerca das utilizações identificadas e dos 

cenários de exposição definidos no anexo à ficha de dados de segurança.
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7.1. Manuseamento

Indicar as precauções a tomar para um manuseamento seguro, nomeadamente em matéria 

de recomendações sobre medidas de carácter técnico, tais como:

– confinamento, ventilação geral e local, medidas destinadas a impedir a formação de 

aerossóis e poeiras ou a evitar incêndios, medidas necessárias para proteger o 

ambiente (por exemplo, utilização de filtros ou de purificadores nos exaustores dos 

sistemas de ventilação, utilização em zonas delimitadas, medidas para a recolha e 

eliminação de matérias derramadas, etc.) e quaisquer regras ou requisitos específicos 

relativos à substância ou preparação (por exemplo, procedimentos e equipamento 

recomendados ou proibidos), acompanhados, se possível, de uma breve descrição.

7.2. Armazenagem

Indicar as condições de uma armazenagem segura, nomeadamente:

– concepção especial de compartimentos ou recipientes de armazenagem (incluindo 

paredes de retenção e ventilação), matérias incompatíveis, condições de 

armazenagem (limite/intervalo de temperatura e humidade, luz, gases inertes, etc.), 

equipamento eléctrico especial e prevenção de electricidade estática.

Se for pertinente, indicar os limites de quantidade de aplicação recomendável nas 

condições de armazenagem especificadas. Indicar, nomeadamente, requisitos específicos 

como o tipo de material utilizado nas embalagens/recipientes da substância ou preparação.

7.3. Utilizações específicas

No caso dos produtos acabados concebidos para utilizações específicas, as recomendações 

devem referir-se, de forma pormenorizada e operacional, à utilização ou utilizações 

identificada(s). Se possível, deve remeter-se para normas específicas de orientação 

aprovadas, da indústria ou do sector de actividade.
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8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO PESSOAL

8.1. Valores-limite de exposição

Indicar os parâmetros específicos de controlo actualmente aplicáveis, como os valores-

-limite de exposição profissional e/ou os valores-limite biológicos. Devem ser indicados os 

valores correspondentes ao Estado-Membro em que a substância ou preparação for 

colocada no mercado. Fornecer informações sobre os processos de monitorização 

actualmente recomendados.

Se for exigido um relatório de segurança química, devem ser indicados os DNEL e as 

PNEC da substância relevantes para os cenários de exposição definidos no anexo à ficha de 

dados de segurança.

No caso das preparações, é útil fornecer valores para as substâncias constituintes que 

devem ser indicadas na ficha de dados de segurança de acordo com a rubrica 3.

8.2. Controlo da exposição

Para os efeitos do presente documento, entende-se por "controlo da exposição" a gama 

completa das medidas específicas de gestão de riscos que devam ser tomadas durante a 

utilização, por forma a reduzir ao mínimo a exposição dos trabalhadores e do ambiente. Se 

for exigido um relatório de segurança química, deve ser fornecido no ponto 8 da ficha de 

dados de segurança um resumo das medidas de gestão de riscos para as utilizações 

identificadas nessa ficha.
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8.2.1. Controlo da exposição profissional

Estas informações serão tidas em conta pela entidade patronal na avaliação dos riscos da 

substância ou preparação para a saúde e segurança dos trabalhadores, em conformidade 

com o artigo 4.º da Directiva 98/24/CE, que prevê por ordem de prioridade:

– a concepção de processos de trabalho e controlos técnicos adequados, a utilização de 

equipamento e materiais adequados,

– a aplicação de medidas de protecção colectiva na fonte do risco, tais como ventilação 

e medidas organizacionais adequadas, e

– se não for possível evitar a exposição por outros meios, a aplicação de medidas de 

protecção individual, como a utilização de equipamento de protecção individual.

Devem, portanto, ser fornecidas informações adequadas sobre estas medidas, para permitir 

uma correcta avaliação dos riscos em conformidade com o artigo 4.º da 

Directiva 98/24/CE. Essas informações complementarão as fornecidas na rubrica 7.1.

Se forem necessárias medidas de protecção individual, indicar pormenorizadamente qual o 

equipamento que assegurará uma protecção adequada. Ter em conta a 

Directiva 89/686/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1989, relativa à aproximação 

das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos equipamentos de protecção 

individual1 e remeter para as normas CEN apropriadas.

  

1 JO L 399 de 30.12.1989, p. 18. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pelo 
Regulamento (CE) n.º 1882/2003.
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a) Protecção respiratória

No caso de gases, vapores ou poeiras perigosos, especificar o tipo de equipamento de 

protecção a utilizar, tal como equipamento respiratório autónomo, filtros e máscaras 

apropriadas.

b) Protecção das mãos

Indicar claramente o tipo de luvas a utilizar no manuseamento da substância ou 

preparação, incluindo:

– o tipo de material,

– a duração do material das luvas, tendo em conta a quantidade e duração da 

exposição por via cutânea.

Indicar, se necessário, outras medidas de protecção das mãos.

c) Protecção dos olhos

Especificar o tipo de equipamento de protecção ocular necessário, como óculos e 

viseiras de segurança.



7524/8/06 REV 8 ILC/jcc 16
ANEXO II DG C I PT

d) Protecção da pele

Se for necessário proteger outras partes do corpo além das mãos, indicar o tipo e 

qualidade do equipamento de protecção necessário, por exemplo: 

– avental, botas e fato protector completo.

Se necessário, indicar medidas adicionais de protecção da pele ou medidas 

específicas de higiene.

8.2.2. Controlo da exposição ambiental

Indicar as informações necessárias para permitir à entidade patronal respeitar os seus 

compromissos no âmbito da legislação comunitária de protecção do ambiente.

Se for exigido um relatório de segurança química, deve ser fornecido, para os cenários de 

exposição definidos no anexo à ficha de dados de segurança, um resumo das medidas de 

gestão de riscos que controlem de forma adequada a exposição do ambiente à substância.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Para que possam ser tomadas medidas de controlo adequadas, fornecer todas as 

informações relevantes sobre a substância ou preparação, em especial os dados indicados 

na rubrica 9.2. As informações constantes deste ponto devem ser coerentes com as 

fornecidas no registo, se este for exigido.
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9.1. Informações gerais

Aspecto

Indicar o estado físico (sólido, líquido, gasoso) e a cor da substância ou da preparação, na 

forma em que é fornecida.

Odor

Se o odor for perceptível, deve ser descrito resumidamente.

9.2. Dados importantes para a saúde, a segurança e o ambiente

pH

Indicar o pH da substância ou preparação na forma em que é fornecida ou em solução 

aquosa; neste último caso, indicar a concentração.

Ponto de ebulição/intervalo de ebulição:

Ponto de inflamação:

Inflamabilidade (sólido, gás):

Propriedades explosivas:

Propriedades oxidantes:
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Pressão de vapor:

Densidade relativa:

Solubilidade:

Hidrossolubilidade:

Coeficiente de partição n-octanol/água:

Viscosidade:

Densidade do vapor:

Taxa de evaporação:

9.3. Outras informações

Indicar outros parâmetros de segurança importantes, como a miscibilidade, a 

lipossolubilidade (solvente oleoso a especificar), a condutividade, o ponto/intervalo de 

fusão, o grupo de gases (útil para a Directiva 94/9/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 23 de Março de 1994, relativa à aproximação das legislações dos Estados-

-Membros sobre aparelhos e sistemas de protecção destinados a ser utilizados em 

atmosferas potencialmente explosivas1), a temperatura de auto-ignição, etc.

Nota 1

As propriedades acima referidas devem ser determinadas em conformidade com as 

especificações da parte A do Anexo X ou através de qualquer outro método comparável.

  

1 JO L 100 de 19.4.1994, p. 1. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pelo 
Regulamento (CE) n.º 1882/2003.
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Nota 2

No que diz respeito às preparações, devem normalmente ser fornecidas informações sobre 

as propriedades da própria preparação. Todavia, se se constatar que um determinado perigo 

não se aplica, haverá que diferenciar claramente os casos em que quem classifica não 

dispõe de informações dos casos em que existam resultados negativos de ensaios 

efectuados. Se se considerar necessário fornecer informações sobre as propriedades de 

componentes individuais, indicar claramente a que se referem os dados.

10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

Referir a estabilidade da substância ou preparação e a possibilidade de ocorrência de 

reacções perigosas em certas condições de utilização e em caso de libertação para o 

ambiente.

10.1. Condições a evitar

Indicar as condições (temperatura, pressão, luz, choque, etc.) que possam dar origem a 

reacções perigosas, fazendo-as acompanhar, se possível, de uma breve descrição.

10.2. Matérias a evitar

Indicar as matérias que possam provocar reacções perigosas, tais como água, ar, ácidos, 

bases, oxidantes ou quaisquer outras substâncias específicas, acrescentando, se possível, 

uma breve descrição.

10.3. Produtos de decomposição perigosos

Indicar as matérias perigosas produzidas em quantidades perigosas pela decomposição.
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Nota

Referir especificamente:

– a necessidade e a presença de estabilizantes;

– a possibilidade de reacções exotérmicas perigosas;

– a eventual importância, em termos de segurança, da alteração do aspecto físico da 

substância ou preparação;

– a eventual formação de produtos de decomposição perigosos resultantes do contacto 

com a água;

– a possibilidade de degradação que resulte em produtos instáveis.

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

Este ponto prende-se com a necessidade de uma descrição sucinta, mas completa e 

compreensível, dos vários efeitos toxicológicos (para a saúde) que podem ocorrer se o 

utilizador entrar em contacto com a substância ou preparação.

A informação deve incluir os efeitos perigosos para a saúde decorrentes da exposição à 

substância ou preparação, com base, por exemplo, em conclusões de dados de ensaios e na 

experiência. Deve incluir, também, consoante o caso, os efeitos imediatos, retardados e 

crónicos decorrentes de uma exposição curta e a longo prazo, tais como sensibilização, 

narcose, carcinogenicidade, mutagenicidade e efeitos tóxicos na reprodução (efeitos 

tóxicos no desenvolvimento e na fertilidade). Deve incluir ainda informações sobre as 

diferentes vias de exposição (inalação, ingestão, contacto com a pele ou com os olhos), 

acompanhadas de uma descrição dos sintomas ligados às características físicas, químicas e 

toxicológicas.
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Em função das informações já prestadas no ponto 3 (Composição/informação sobre os

componentes), pode ser necessário referir os efeitos específicos, na saúde, de certas 

substâncias presentes na preparação.

As informações constantes deste ponto devem ser coerentes com as fornecidas no registo 

e/ou no relatório de segurança química, se forem exigidos, e ser elucidativas sobre os 

seguintes grupos de efeitos potenciais:

– toxicocinética, metabolismo e distribuição;

– efeitos agudos (toxicidade aguda, irritação e corrosão);

– sensibilização;

– toxicidade por dose repetida; e

– efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e efeitos tóxicos na reprodução).

No caso das substâncias sujeitas a registo, devem ser fornecidos resumos das informações 

resultantes da aplicação dos Anexos VII a XI do presente regulamento. As informações a 

fornecer incluirão, igualmente, o resultado da comparação dos dados disponíveis com os 

critérios da Directiva 67/548/CEE para as categorias CMR 1 e 2, com base no ponto 1.3.1 

do Anexo I do presente regulamento.
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12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

Descrever os efeitos, o comportamento e o destino ambiental possíveis da substância ou 

preparação no ar, na água e/ou no solo. Se estiverem disponíveis, fornecer dados de 

ensaios pertinentes (por exemplo, CL50 em peixes ≤ 1 mg/l).

As informações constantes deste ponto devem ser coerentes com as fornecidas no registo 

e/ou no relatório de segurança química, se forem exigidos.

Descrever as principais características que possam afectar o ambiente devido à natureza da 

substância ou preparação e aos métodos prováveis de utilização. Deve ser fornecido o 

mesmo tipo de informação relativamente aos produtos perigosos resultantes da degradação 

das substâncias ou preparações. É o caso das seguintes características:

12.1. Ecotoxicidade

Neste ponto deverão indicar-se os dados relevantes disponíveis sobre a toxicidade em meio 

aquático, tanto aguda como crónica, para os peixes, crustáceos e algas e outras plantas 

aquáticas. Além disso, se estiverem disponíveis, devem ser incluídos dados sobre a 

toxicidade para os microrganismos e macrorganismos do solo e para outros organismos 

com relevância ambiental, como aves, abelhas e plantas. Se a substância ou preparação 

tiver efeitos inibidores da actividade de determinados microrganismos, deve ser 

mencionado o eventual impacto nas estações de tratamento de águas residuais.

No caso das substâncias sujeitas a registo, devem ser incluídos resumos das informações 

resultantes da aplicação dos Anexos VII a XI do presente regulamento.
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12.2. Mobilidade

Diz respeito ao potencial da substância ou de determinados componentes de uma 

preparação1 para, se forem libertados no ambiente, contaminarem as águas subterrâneas ou 

serem transportados para longe do local de libertação.

Serão pertinentes, nomeadamente, os seguintes dados:

– a distribuição, conhecida ou presumida, pelos compartimentos ambientais;

– a tensão superficial;

– as propriedades de absorção/dessorção.

Ver outras propriedades físico-químicas na rubrica 9.

12.3. Persistência e degradabilidade

Este ponto refere-se ao potencial da substância ou de certos componentes da preparação 1

para se degradarem em determinados meios ambientais, quer por biodegradação, quer por 

outros processos, como oxidação ou hidrólise. Se estiverem disponíveis, indicar os 

períodos de semi-degradação (semi-vida). Também deve ser referido o potencial da 

substância ou de certos componentes da preparação 1 para se degradarem em estações de 

tratamento de águas residuais.

12.4. Potencial de bioacumulação

Deve, igualmente, ser referido o potencial da substância ou de certos componentes da 

preparação 1 para se acumularem no biota e eventualmente atravessarem a cadeia 

alimentar, fazendo referência ao coeficiente de partição octanol-água (Kow) e ao factor de 

bioconcentração (BCF), se estiverem disponíveis.

  

1 Estas informações não podem ser fornecidas em relação a preparações, pois são específicas 
de substâncias. Devem, portanto, se estiverem disponíveis e for adequado, ser fornecidas em 
relação a cada substância constituinte da preparação que, em conformidade com a rubrica 3 
do presente anexo, seja necessário indicar na ficha de dados de segurança.
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12.5. Resultados da avaliação PBT

Se for exigido um relatório de segurança química, devem ser indicados os resultados da 

avaliação PBT constantes do mesmo.

12.6 Outros efeitos adversos

Referir, se houver dados disponíveis, quaisquer outros efeitos adversos no ambiente (por 

exemplo, potencial de empobrecimento da camada do ozono, potencial de criação 

fotoquímica de ozono, potencial de desregulação endócrina e/ou potencial de contribuição 

para o aquecimento global).

Observações

Há que garantir que são fornecidas informações relevantes para o ambiente noutras 

rubricas da ficha de dados de segurança, especialmente recomendações para uma libertação 

controlada, medidas em caso de fugas acidentais, informações relativas ao transporte e 

considerações relativas à eliminação (rubricas 6, 7, 13, 14 e 15).

13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

Se a eliminação da substância ou preparação (excedentes ou resíduos resultantes das 

utilizações previsíveis) apresentar qualquer perigo, devem ser fornecidas uma descrição 

desses resíduos e informações sobre o manuseamento seguro dos mesmos.

Indicar os métodos adequados de eliminação da substância ou preparação e das 

embalagens contaminadas (incineração, reciclagem, deposição em aterro, etc.).

Se for exigido um relatório de segurança química, as informações sobre as medidas de 

gestão de resíduos que controlem de forma adequada a exposição de pessoas e do ambiente 

à substância devem ser coerentes com os cenários de exposição definidos no anexo à ficha 

de dados de segurança.
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Nota

Remeter para as disposições comunitárias pertinentes em matéria de resíduos. Na ausência 

destas, será útil lembrar ao utilizador a possibilidade de existir legislação nacional ou 

regional.

14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

Indicar as precauções especiais que o utilizador deva conhecer ou tomar em relação ao 

transporte ou movimentação dentro ou fora das suas instalações. Se for pertinente, fornecer 

informações sobre a classificação do transporte no âmbito de cada regulamento sobre as 

modalidades de transporte: IMDG (marítimo), ADR (rodoviário, Directiva 94/55/CE do 

Conselho, de 21 de Novembro de 1994, relativa à aproximação das legislações dos 

Estados-Membros respeitantes ao transporte rodoviário de mercadorias perigosas1), RID 

(ferroviário, Directiva 96/49/CE do Conselho, de 23 de Julho de 1996, relativa à 

aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes ao transporte ferroviário 

de mercadorias perigosas2), ICAO/IATA (aéreo). Essas informações podem incluir, 

nomeadamente:

– o número ONU;

– a classe;

– a denominação de expedição (shipping name) correcta;

– o grupo de embalagem;

– elementos sobre a poluição marinha;

– outras informações aplicáveis.

  

1 JO L 319 de 12.12.1994, p. 7. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela 
Directiva 2004/111/CE da Comissão (JO L 365 de 10.12.2004, p. 25).

2 JO L 235 de 17.9.1996, p. 25. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela 
Directiva 2004/110/CE da Comissão (JO L 365 de 10.12.2004, p. 24).
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15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

Reproduzir as informações em matéria de saúde, segurança e ambiente que constarem do 

rótulo em conformidade com as Directivas 67/548/CEE e 1999/45/CE.

Se a substância ou preparação visada por esta ficha de dados de segurança for abrangida 

por disposições específicas em matéria de protecção das pessoas ou do ambiente a nível 

comunitário (por exemplo, autorizações concedidas ao abrigo do Título VII ou restrições 

ao abrigo do Título VIII), haverá, tanto quanto possível, que as referir aqui.

Mencionar igualmente, sempre que possível, a legislação nacional de transposição dessas 

disposições e quaisquer outras disposições nacionais relevantes.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Facultar quaisquer outras informações que o fornecedor considere importantes para a 

segurança e saúde do utilizador e para a protecção do ambiente, por exemplo:

– lista das frases R relevantes, com transcrição do texto integral das frases R 

eventualmente referidas nas rubricas 2 e 3 da ficha de dados de segurança;

– recomendações de formação profissional;

– restrições de utilização recomendadas (ou seja, recomendações não-obrigatórias do 

fornecedor);

– outras informações (referências escritas e/ou contactos técnicos);

– fontes dos principais dados utilizados na elaboração da ficha.

No caso da revisão das fichas de dados de segurança, indicar claramente as informações 

aditadas, suprimidas ou revistas (a menos que tal seja referido noutra rubrica).
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ANEXO III

CRITÉRIOS PARA SUBSTÂNCIAS REGISTADAS EM QUANTIDADES 

ENTRE 1 E 10 TONELADAS

Critérios para as substâncias registadas entre 1 e 10 toneladas, com referência às alíneas a) e b) do 

n.º 1 do artigo 12.º.

a) substâncias que se prevê (i.e., pela aplicação das (Q)SAR ou de outros dados) que 

cumpram provavelmente os critérios da classificação nas categorias 1 ou 2 em termos de 

carcinogenicidade, mutagenicidade e efeitos tóxicos na reprodução ou os critérios do 

Anexo XIII.

b) substâncias:

i) de utilização dispersiva ou difusa, nomeadamente quando utilizadas em preparações 

destinadas ao consumidor final ou incorporadas em artigos destinados ao consumidor 

final; e

ii) que se prevê (pela aplicação das (Q)SAR ou de outros dados) que cumpram 

provavelmente os critérios de classificação de quaisquer parâmetros de saúde 

humana ou de efeitos ambientais ao abrigo da Directiva 67/548/CEE.
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ANEXO IV

ISENÇÕES AO REGISTO OBRIGATÓRIO EM CONFORMIDADE

COM A ALÍNEA A) DO N.º 7 DO ARTIGO 2.º

Número EINECS Nome/Grupo Número CAS

200-061-5 D-Glucitol, C6H14O6 50-70-4

200-066-2 Ácido ascórbico, C6H8O6 50-81-7

200-075-1 Glucose, C6H12O6 50-99-7

200-294-2 L-Lisina, C6H14N2O2 56-87-1

200-312-9 Ácido palmítico, puro, C16H32O2 57-10-3

200-313-4 Ácido esteárico, puro, C18H36O2 57-11-4

200-334-9 Sacarose, pura, C12H22O11 57-50-1

200-405-4 Acetato de α-tocoferilo, C31H52O3 58-95-7

200-432-1 DL-Metionina, C5H11NO2S 59-51-8

200-711-8 D-Manitol, C6H14O6 69-65-8

201-771-8 L-Sorbose, C6H12O6 87-79-6

204-007-1 Ácido oleico, puro, C18H34O2 112-80-1
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Número EINECS Nome/Grupo Número CAS

204-664-4 Estearato de glicerilo, puro, C21H42O4 123-94-4

204-696-9 Dióxido de carbono, CO2 124-38-9

205-278-9 D-Pantotenato de cálcio, C9H17NO5.1/2Ca 137-08-6

205-582-1 Ácido láurico, puro, C12H24O2 143-07-7

205-590-5 Oleato de potássio, C18H34O2K 143-18-0

205-756-7 DL-fenilalanina, C9H11NO2 150-30-1

208-407-7 Gluconato de sódio, C6H12O7.Na 527-07-1

212-490-5 Estearato de sódio, puro, C18H36O2.Na 822-16-2

215-279-6 Calcário

Sólido não-combustível característico das rochas 

sedimentares. É essencialmente constituído por carbonato 

de cálcio.

1317-65-3

215-665-4 Oleato de sorbitano, C24H44O6 1338-43-8

216-472-8 Diestearato de cálcio, puro, C18H36O2.1/2Ca 1592-23-0

231-147-0 Árgon, Ar 7440-37-1

231-153-3 Carbono, C 7440-44-0

231-783-9 Azoto, N2 7727-37-9
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231-791-2 Água, destilada, de condutividade ou de grau de pureza 

similar, H2O
7732-18-5

231-955-3 Grafite, C 7782-42-5

232-273-9 Óleo de girassol

Extractos e seus derivados fisicamente modificados. 

Essencialmente constituído por acilgliceróis dos ácidos 

gordos linoleico e oleico. (Helianthus annuus, Compositae)

8001-21-6

232-274-4 Óleo de soja

Extractos e seus derivados fisicamente modificados. 

Essencialmente constituído por acilgliceróis dos ácidos 

gordos linoleico, oleico, palmítico e esteárico. (Soja hispida, 

Leguminosae)

8001-22-7

232-276-5 Óleo de cártamo

Extractos e seus derivados fisicamente modificados. 

Essencialmente constituído por acilgliceróis do ácido 

gordo linoleico. (Carthamus tinctorius, Compositae)

8001-23-8

232-278-6 Óleo de linhaça

Extractos e seus derivados fisicamente modificados. 

Essencialmente constituído por acilgliceróis dos ácidos 

gordos linoleico, linolénico e oleico. (Linum usitatissimum, 

Linaceae)

8001-26-1
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