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BREVE JUSTIFICAÇÃO

Desde que a Comissão apresentou o seu projecto de regulamento relativo à reforma da 
política da União Europeia em matéria de substâncias químicas, em 29 de Outubro de 2003, 
registou-se, basicamente, um consenso acerca da necessidade de rever as actuais disposições 
legais que regem a utilização segura das substâncias químicas na União Europeia. A proposta, 
no entanto, encontrou uma importante resistência no que se refere a uma vasta gama de 
pormenores. A principal crítica reside no facto de a metodologia escolhida pela Comissão 
para o registo das substâncias basear os requisitos em matéria de informação principalmente 
no volume de uma substância fabricada ou importada.

O projecto de legislação produzirá, excepcionalmente, efeitos de grande envergadura. A 
legislação abrange não apenas a indústria de produtos químicos e os seus utilizadores a 
jusante, mas também a indústria metalúrgica, a indústria automóvel, o sector têxtil, etc.. A 
legislação envolve os produtores de substâncias químicas, os revendedores, os utilizadores e 
os importadores a jusante, ou seja, todos os que utilizam substâncias químicas no exercício 
das suas actividades profissionais. São também partes interessadas alguns grandes consórcios 
e, sobretudo, pequenas e médias empresas, inclusive do sector artesanal.

Pontos fracos do texto proposto pela Comissão

A Comissão encontrou uma resistência muito determinada ao sistema que propõe para o 
registo de substâncias. Para a Comissão, o volume da informação a fornecer pelo registando 
prende-se com o volume da substância que é fabricada ou importada. Os seus requisitos em 
matéria de informação têm início com a fabricação ou importação de uma tonelada por ano e 
aumentam, gradualmente, para a fabricação ou importação de dez toneladas anuais, cem 
toneladas anuais e mil toneladas anuais.

A deficiência crucial da abordagem da Comissão assenta no facto de exigir dados sem 
quaisquer referências aos verdadeiros riscos colocados pelas substâncias. Os requisitos em 
matéria de dados aumentam à medida que são ultrapassados os limites de tonelagem, sem que 
tal seja necessariamente justificado pelo aumento do risco para os seres humanos e o 
ambiente.

Esta abordagem baseada no volume tem consequências indesejáveis. Só os custos directos da 
recolha de informações sobre uma substância oscilam entre os 20.000 e os 400.000 €, de 
acordo com os requisitos em matéria de informações que variam consoante a quantidade. A 
consequência inevitável deste aspecto é que, para pequenos volumes de produção, em 
particular, os custos em matéria de registo serão, em muitos casos, totalmente 
desproporcionados ao volume de negócios. Como resultado, receia-se que um importante 
número de substâncias – as estimativas apontam para mais de 20% – e produtos sejam 
retirados do mercado. O método para o limite de tonelagem proposto pela Comissão cria, 
assim, um falso incentivo no que diz respeito à selecção de substâncias, que se baseia nos 
custos de registo e não nos riscos da substância.
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Proposta de melhoria do relator de parecer

O relator propõe, por conseguinte, complementar os limiares da tonelagem propostos pela 
Comissão com factores definidos em função dos riscos. O novo conceito não se detém em 
todas as utilizações potenciais de uma substâncias, mas centra-se nos requisitos em matéria de 
dados relativos às exposições típicas a que os seres humanos e o ambiente estão sujeitos, em 
correlação com categorias de utilização específicas. Paralelamente, proceder-se-á a um 
agrupamento de situações típicas de exposição que requerem as mesmas medidas de 
protecção. Entre estas contam-se os principais tipos de absorção (oral, dérmica ou inalatória) a 
que os seres humanos estão sujeitos e as formas através das quais as substâncias entram no 
ambiente (ar, água ou o solo), complementado, em cada um dos casos, pela duração da 
exposição (uma única vez ou breve, ocasional, repetida ou prolongada). No âmbito destas 
categorias de exposição, os utilizadores individuais encontram-se agrupados por áreas de 
utilização (industrial comercial ou privada). Se todos os intervenientes, desde o fabricante até 
ao último utilizador a jusante trabalharem com estas categorias de exposição e de utilização, 
uma avaliação inicial do risco requer apenas um único conjunto de dados. Este conjunto 
deverá, de forma fiável, facultar as propriedades físico-químicas essenciais de uma 
substância, bem como os seus efeitos agudos nos humanos e no ambiente. Outros requisitos 
em matéria de dados, e em particular outros testes, deverão então depender do cenário de 
exposição individual. Um crescente grau de exposição deverá ser acompanhado de requisitos 
mais rigorosos, em termos de tempo e conteúdo, no processo de registo.

Esta informação fundamental permitirá, ao mesmo tempo, à Agência classificar as substâncias 
a registar em grupos, de acordo com o seu risco subjacente determinando, desta forma, as 
prioridades de registo. Ao utilizar este sistema, também o registo de todas as substâncias 
existentes abrangidas pelo sistema de registo (REACH) deverá estar concluído daqui a onze 
anos.

Vantagens de abordagem modificada

Com esta abordagem, o ponto de partida para o sistema de registo não reside no volume de 
uma substância, mas sim no seu risco subjacente. Os custos envolvidos no registo serão, 
assim, reduzidos, mas não à custa da protecção da saúde e do ambiente. Os fabricantes e os 
utilizadores não terão, a partir daqui, de se concentrar numa imensa multiplicidade de 
utilizações individuais ao fazerem a sua avaliação de risco, mas num número de categorias 
gerível. Este aspecto irá reduzir os requisitos em matéria de notificação aplicáveis aos 
utilizadores a jusante e será facilitado o fluxo de informação na cadeia de produção. 
Paralelamente, os segredos empresariais e as informações económicas sensíveis beneficiariam 
de maior protecção. Por outro lado, verificar-se-á uma maior flexibilidade relativamente à 
utilização e à disponibilidade das substâncias, o que irá reduzir de forma tangível os 
resultados económicos indesejáveis decorrentes do desaparecimento de substâncias do 
mercado apenas porque os custos do registo e dos testes são comercialmente insustentáveis. 
Esta abordagem permitirá ainda uma redução significativa dos ensaios realizados em animais. 
A combinação das categorias de exposição e das categorias de utilização com um conjunto de 
informação básica constitui, assim, um instrumento eficaz para proteger os seres humanos e o 
ambiente – de acordo com a exposição real – e, simultaneamente, para reduzir globalmente os 
custos administrativos e com o pessoal por parte das empresas e das autoridades.
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Se a Comissão pretende atingir o objectivo que se fixou de manter e promover a 
competitividade da indústria química da UE, o projecto REACH deverá tornar-se mais 
prático, manuseável, menos oneroso e mais plausível em termos do sistema adoptado. A nova 
política em matéria de substâncias químicas deve servir para proteger a saúde humana e o 
ambiente, mas também deve conduzir a condições de investimento e de inovação que 
permitam, na realidade, a criação de novos postos de trabalho e de empresas, sem ameaçar as 
empresas existentes. Para que tal se verifique, convém adoptar uma abordagem do sistema 
REACH que associe os requisitos em matéria de dados aos riscos de uma substância e não ao 
facto de não dispormos de todos os dados científicos possíveis sobre todas as substâncias. Ao  
adoptar um sistema diferente para o registo de substâncias, o presente parecer tenta responder 
a  esta exigência.     

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 10

(10) As disposições relativas à avaliação 
prevêem o acompanhamento do registo, ao 
verificar que se encontra em conformidade 
com os requisitos do presente regulamento e 
ao favorecer a produção de mais 
informações acerca das propriedades das 
substâncias. Os Estados-Membros devem
avaliar essas substâncias se tiverem razões 
para suspeitar que representam um risco para 
a saúde ou para o ambiente, depois de as 
terem incluído nos seus planos evolutivos.

(10) As disposições relativas à avaliação 
prevêem o acompanhamento do registo, ao 
verificar que se encontra em conformidade 
com os requisitos do presente regulamento e 
ao favorecer a produção de mais 
informações acerca das propriedades das 
substâncias. A Agência avalia essas 
substâncias se tiver razões para suspeitar que 
representam um risco para a saúde ou para o 
ambiente.

Justificação

A avaliação de substâncias deve ser executada a nível central pela Agência, a fim de garantir 
critérios de avaliação uniformes.

A posição da Agência deve ser, por conseguinte, substancialmente reforçada e os 
mecanismos de cooperação entre esta e as autoridades nacionais devem ser claramente 
definidos.

  
1 Ainda não publicado em JO.
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Alteração 2
Considerando 15 bis (novo)

(15bis) A Agência deve ser o garante da 
certeza jurídica das empresas, pelo  que 
deve ter a última palavra na avaliação do 
risco das substâncias e nos resultados dos 
testes. Isto significa também que o ónus da 
prova caberá à empresa ou ao 
Estado-Membro que puser em causa uma 
avaliação da Agência. 

Justificação

A avaliação de substâncias e a aplicação de decisões na União Europeia impõem condições 
uniformes, fiáveis e seguras do ponto de vista jurídico. Só uma Agência forte poderá oferecer 
garantias nesta matéria.

Alteração 3
Considerando 16

(16) A experiência tem mostrado que é 
inadequado exigir aos Estados-Membros que 
avaliem os riscos de todas as substâncias 
químicas. Por conseguinte, essa
responsabilidade deverá ser atribuída, em 
primeiro lugar, às empresas que fabricam ou 
importam essas substâncias, mas apenas 
quando o façam em quantidades superiores a 
um determinado volume, por forma a 
permitir-lhes suportar os encargos 
associados. Essas empresas devem tomar as 
medidas de gestão dos riscos necessárias, em 
conformidade com a respectiva avaliação 
dos riscos das suas substâncias.

(16) A experiência tem mostrado que é 
inadequado exigir aos Estados-Membros que 
avaliem os riscos de todas as substâncias 
químicas. Por conseguinte, a
responsabilidade pela garantia do dever de 
prudência deverá ser atribuída, em primeiro 
lugar, às empresas que fabricam ou 
importam essas substâncias, mas apenas 
quando o façam em quantidades superiores a 
um determinado volume, por forma a 
permitir-lhes suportar os encargos 
associados. Essas empresas devem tomar as 
medidas de gestão dos riscos necessárias, em 
conformidade com a respectiva avaliação 
dos riscos das suas substâncias, o que inclui 
o dever de descrever, documentar e 
comunicar de forma transparente e 
apropriada os riscos inerentes à produção, 
utilização e eliminação de cada substância. 
Os produtores e os utilizadores a jusante 
deveriam seleccionar uma substância, para 
efeitos de produção e utilização, com base 
nas substâncias mais seguras disponíveis.
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Alteração 4
Considerando 17

(17) Para realizarem eficazmente uma 
avaliação da segurança química das 
substâncias, os fabricantes e importadores 
dessas substâncias devem obter informações 
sobre as mesmas, se necessário, através da 
execução de novos ensaios.

(17) Para realizarem eficazmente uma 
avaliação da segurança química das 
substâncias, os fabricantes e importadores 
dessas substâncias devem obter as 
informações que se impõem sobre as 
mesmas, tendo em vista a avaliação do risco 
e a utilização segura, com base na 
exposição real, se necessário, através da 
execução de novos ensaios.

Justificação

Para evitar os ensaios em animais e diminuir os custos, estes ensaios só deverão ser 
efectuados se forem verdadeiramente necessários para uma avaliação de risco com base na 
exposição e utilização reais. Não se afigura, por conseguinte, adequado variar a escala dos 
requisitos em matéria de testes e de dados em função dos volumes de produção ou de 
importação. 

Alteração 5
Considerando 21

(21) Os requisitos para a realização de 
avaliações de segurança química pelos 
fabricantes e importadores devem ser 
prescritos em pormenor num anexo 
técnico, a fim de que aqueles possam 
cumprir as suas obrigações. Para que os 
fabricantes e importadores possam chegar 
a uma partilha justa dos encargos com os 
seus clientes, deveriam, na sua avaliação de 
segurança química, abordar não só as suas 
próprias utilizações e as utilizações para as 
quais colocam essas substâncias no 
mercado mas também todas as utilizações 
que os seus clientes lhes peçam para 
abordar. 

(21)Para garantir que uma avaliação de 
segurança química e a respectiva 
comunicação ao longo de toda a cadeia de 
produção, bem como a assunção da 
responsabilidade ao longo do ciclo de vida 
de um produto são realizadas de forma 
eficiente, a avaliação de substâncias 
deveria basear-se tanto nas suas 
propriedades intrínsecas como na 
exposição realmente esperada. Para tal, são 
utilizadas categorias de exposição. Em vez 
de se considerarem grupos de produtos, são 
identificadas e categorizadas as exposições 
típicas a que os seres humanos e o 
ambiente estão sujeitos, independentemente 
da utilização de uma determinada 
substância, sendo aqui sintetizadas 
situações de exposição típicas que 
requerem medidas de protecção 
equivalentes. São elas: as principais vias de 
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absorção dos seres humanos (oral, 
inalatória ou dérmica), as vias de entrada 
no ambiente (ar, água, solo) e a duração da 
respectiva exposição (uma única vez ou 
breve, ocasional, repetida ou prolongada). 
Dentro destas categorias de exposição, são 
definidos e, em seguida, agrupados, os 
principais domínios de aplicação –
(utilização industrial, profissional ou 
privada) e os níveis ou graus de exposição 
toleráveis.

Justificação

Não é viável para um fabricante de substâncias empreender avaliações individuais 
pormenorizadas para todas as condições de utilização possíveis. Além disso, do ponto de 
vista dos utilizadores a jusante, tal seria igualmente indesejável. Uma descrição demasiado 
pormenorizada das condições de utilização limita a flexibilidade de que os utilizadores a 
jusante carecem para a utilização de uma substância. Nos casos em que o cenário de  
exposição não se encontre em consonância com a situação real em que uma substância é 
utilizada seria necessário proceder ou a uma transferência global do know how utilizado 
(eventualmente sensível) para o fabricante ou então teria de ser o utilizador a jusante a 
proceder à avaliação. A comunicação de categorias de exposição não dependentes da 
utilização, em vez de cenários específicos de exposição para determinadas utilizações, iria 
atenuar este problema.

Alteração 6
Considerando 25

(25) Caso se realizem ensaios, estes devem 
cumprir os requisitos aplicáveis à protecção 
dos animais de laboratório, fixados na 
Directiva 86/609/CEE do Conselho, de 
24 de Novembro de 1986, relativa à 
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros respeitantes à protecção 
dos animais utilizados para fins 
experimentais e outros fins científicos, assim 
como as boas práticas de laboratório 
estabelecidas na Directiva 87/18/CEE do 
Conselho, de 18 de Dezembro de 1986, 
relativa à aproximação das disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas respeitantes à aplicação dos 
princípios de boas práticas de laboratório e 

(25) Caso se realizem novos ensaios em 
animais vertebrados, estes devem cumprir 
os requisitos aplicáveis à protecção dos 
animais de laboratório, fixados na Directiva 
86/609/CEE do Conselho, de 
24 de Novembro de 1986, relativa à 
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros respeitantes à protecção 
dos animais utilizados para fins 
experimentais e outros fins científicos, assim 
como as boas práticas de laboratório 
estabelecidas na Directiva 87/18/CEE do 
Conselho, de 18 de Dezembro de 1986, 
relativa à aproximação das disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas respeitantes à aplicação dos 
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ao controlo da sua aplicação para os ensaios 
sobre as substâncias químicas.

princípios de boas práticas de laboratório e 
ao controlo da sua aplicação para os ensaios 
sobre as substâncias químicas.

Justificação

Os requisitos consideravelmente mais onerosos das boas práticas laboratoriais deveriam 
aplicar-se apenas a novos ensaios em animais vertebrados. Embora apresentando o mesmo 
grau de segurança, tal melhoraria significativamente a eficiência económica dos requisitos 
de registo.

Alteração 7
Considerando 29 bis (novo)

(29 bis) As mais de 30. 000 substâncias que 
carecem de registo serão processadas de 
forma mais racional se a ordem de registo 
for determinada com base num conjunto 
mínimo de dados que contenham as 
propriedades físico-químicas essenciais de 
uma substância, os seus  efeitos agudos 
para os seres humanos e o ambiente e as 
categorias de dados sobre a exposição. Esta 
prioridade permitiria identificar desde logo 
as substâncias com os riscos mais elevados  
e registá-las em primeiro lugar no interesse 
de saúde e da protecção do ambiente. 

Justificação

Só nestas condições é que o REACH poderá contribuir, com base em despesas razoáveis e 
num período razoavelmente curto, para a avaliação melhorada e mais rápida dos riscos 
potenciais para os seres humanos e o ambiente, no interesse da saúde e da defesa do 
consumidor.

Alteração 8
Considerando 29 ter (novo)

(29 ter) A fim de alinhar os requisitos de 
registo com a avaliação subsequente em 
matéria de segurança de uma maneira 
racional, deveria aplicar-se o seguinte 
método: para a avaliação do risco, numa 
primeira fase, será suficiente um nível 
mínimo de informação que inclua as 
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principais propriedades físicas e químicas, 
bem como os efeitos agudos para os seres 
humanos e no ambiente. A realização de 
testes adicionais deverá depender das 
respectivas condições de exposição. Um 
crescente grau de exposição deverá ser 
acompanhado de requisitos mais rigorosos, 
em termos de tempo e conteúdo, no 
processo de registo. Neste contexto, as 
informações já existentes nas empresas 
deverão ser utilizadas como apoio, a fim de 
permitir identificar o mais precocemente 
possível as substâncias que comportam um 
risco conhecido e relevante e dar prioridade 
ao seu tratamento no processo de registo. 
Fazem parte deste grupo as substâncias 
CMR, PBT e mPmB. 

Justificação

De acordo com as actuais estimativas de custos da Comissão, os requisitos em matéria de  
informação baseados em limiares de tonelagem, não relacionados com o grau de risco, 
resultam em custos específicos de registo relativamente elevados, nomeadamente para 
volumes entre 10 e 100 toneladas por ano. A fim de obviar ao desaparecimento em grande 
escala de substâncias por razões de custo, ou seja, por motivos não relacionados com o risco, 
a informação e os requisitos em matéria de testes deveriam ser orientados para o cenário de 
exposição real. A bem da saúde e da defesa do consumidor, apenas deveriam ser recolhidos 
os dados necessários para avaliar a utilização segura com base na exposição real. Assim 
serão evitados os ensaios em animais, no interesse da protecção animal. 

Alteração 9
Considerando 38 bis (novo)

(38 bis) Para apoiar empresas que 
pertencem a consórcios, a Comissão é 
instada a elaborar orientações tendo em 
vista o cumprimento da legislação em 
matéria de concorrência.

Alteração 10
Considerando 40 bis (novo)

(40 bis) Numa fase de registo prévio 
limitada no tempo, durante a qual será 
estabelecido um registo que inclui as 
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30.000  substâncias, será conveniente, 
desde logo, repertoriar as substâncias e os 
respectivos conjuntos de dados mínimos  
abrangendo as principais propriedades 
físico-químicas e os efeitos agudos para o 
ser humano e o ambiente, bem como as 
informações relativas à exposição sob a 
forma de categorias gerais. Este sistema 
permitirá efectuar, sem demora, uma 
avaliação dos riscos e privilegiar uma 
ordem cronológica do registo. 

Justificação

A elaboração de uma lista tem a vantagem de dar uma panorâmica rápida e global de todas 
as substâncias disponíveis no mercado. Permite, para além disso, a formação de consórcios 
numa fase precoce e o funcionamento subsequente, se possível, em condições de custo 
vantajosas no âmbito da fase de registo e de avaliação.

Alteração 11
Considerando 43

(43) A fim de estabelecer uma cadeia de 
responsabilidades, os utilizadores a jusante 
devem ser responsáveis pela avaliação dos 
riscos decorrentes das utilizações que dão às 
substâncias, caso essas utilizações não 
sejam abrangidas por uma ficha de 
segurança recebida dos respectivos 
fornecedores, a menos que o utilizador a 
jusante em causa tome mais medidas de 
protecção do que as recomendadas pelo 
fornecedor ou a menos que o fornecedor não 
seja obrigado a avaliar esses riscos ou a 
fornecer-lhe informações sobre os mesmos; 
pelo mesmo motivo, os utilizadores a jusante 
devem gerir os riscos decorrentes da 
utilização que fazem das substâncias.

(43) A fim de estabelecer uma cadeia de 
responsabilidades, os utilizadores a jusante 
devem ser responsáveis pela avaliação dos 
riscos de exposição decorrentes das 
utilizações que dão às substâncias, caso essa
exposição, pelo menos uma categoria de 
exposição, não seja abrangida por uma 
ficha de segurança recebida dos respectivos 
fornecedores, a menos que o utilizador a 
jusante em causa tome mais medidas de 
protecção do que as recomendadas pelo 
fornecedor ou a menos que o fornecedor não 
seja obrigado a avaliar esses riscos ou a 
fornecer-lhe informações sobre os mesmos; 
pelo mesmo motivo, os utilizadores a jusante 
devem gerir os riscos decorrentes da 
utilização que fazem das substâncias.

Justificação

Não é viável para um fabricante de substâncias empreender avaliações individuais 
pormenorizadas para todas as condições de utilização possíveis. Além disso, do ponto de 
vista dos utilizadores a jusante, tal seria igualmente indesejável. Uma descrição demasiado 
pormenorizada das condições de utilização limita a flexibilidade de que os utilizadores a 
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jusante carecem para o uso de uma substância. Nos casos em que o cenário de  exposição 
não se encontre em consonância com a situação real em que uma substância é utilizada, seria 
necessário proceder ou a uma transferência global do know how utilizado (eventualmente 
sensível) para o fabricante ou então teria de ser o utilizador a jusante a proceder à 
avaliação. A comunicação de categorias de exposição não dependentes da utilização, em vez 
de cenários específicos de exposição para determinadas utilizações, iria atenuar este 
problema.

Alteração 12
Considerando 45

(45) Para efeitos de controlo do 
cumprimento e avaliação, deve pedir-se aos 
utilizadores a jusante das substâncias que 
transmitam certas informações, caso a sua 
utilização seja diferente das condições do 
perfil de exposição apresentado em 
pormenor na ficha de segurança comunicada 
pelo seu fabricante ou importador inicial, e 
que mantenham essas informações 
actualizadas.

(45) Para efeitos de controlo do 
cumprimento e avaliação, deve pedir-se aos 
utilizadores a jusante das substâncias que 
transmitam certas informações, caso a sua 
utilização seja diferente das condições do 
perfil de exposição ou da categoria de 
exposição apresentado em pormenor na 
ficha de segurança comunicada pelo seu 
fabricante ou importador inicial, e que 
mantenham essas informações actualizadas.

Justificação

Cf. as alterações aos considerandos 21 e 43.

Alteração 13
Considerando 47

(47) Se os requisitos de informação mais 
exigentes respeitantes a determinadas 
substâncias fossem aplicados de forma 
automática, teria de usar-se um grande 
número de animais em ensaios para os 
cumprir. Na realização dos ensaios, as 
empresas podem ter de suportar custos 
significativos. Por isso, é necessário garantir 
que a produção dessas informações é 
adaptada às necessidades reais de 
informação; para esse efeito, os 
Estados-Membros devem, no âmbito do 
processo de avaliação, preparar decisões, e
a Agência deve decidir sobre os programas 
de ensaios propostos pelos fabricantes e 
importadores dessas substâncias. O 

(47) Se os requisitos de informação mais 
exigentes respeitantes a determinadas 
substâncias fossem aplicados de forma 
automática, teria de usar-se um grande 
número de animais em ensaios para os 
cumprir. Na realização dos ensaios, as 
empresas podem ter de suportar custos 
significativos. Por isso, é necessário garantir 
que a produção dessas informações é 
adaptada às necessidades reais de 
informação com base na exposição; para 
esse efeito, no âmbito do processo de 
avaliação, a Agência deve examinar os 
documentos de registo apresentados pelos 
fabricantes e importadores e, caso seja  
necessário, exigir controlos mais 
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Estado-Membro onde se realizar o fabrico 
ou onde o importador estiver estabelecido 
deve ser o responsável pela avaliação das 
propostas de ensaios.

aprofundados. 

Justificação

Cf. as alterações aos considerandos 10 e 15 bis novo (papel central da Agência) bem como os 
considerandos 29 ter novo e 43 (dados mínimos e controlos mais aprofundados com base na 
exposição real).

Alteração 14
Considerando 54 bis (novo)

(54 bis) O processo de autorização deve, em 
princípio, assentar no registo e ter em conta 
as medidas de gestão dos riscos já referidas 
e já existentes aplicáveis a certas utilizações 
específicas. As utilizações que já foram 
objecto de controlos suficientes devem 
beneficiar de uma isenção de autorização 
("lista positiva") através de decisões 
universalmente aceites. Além disso, as 
utilizações de substâncias já abrangidas 
pela directiva restritiva (Directiva 
76/769/CEE), ou futuramente pelo Título 
VIII (Restrições), não devem ser 
regulamentadas no âmbito da autorização. 

Justificação

A utilização das substâncias é regulamentada, em simultâneo, pelo processo de restrição e 
pelo processo de autorização. Estes dois procedimentos não são coerentes e não estão 
claramente delimitados, pelo que se corre o risco de se tomarem decisões incoerentes e de se 
verificar uma duplicação de trabalho para as empresas e os poderes públicos.

Alteração 15
Considerando 55 bis (novo)

(55 bis) No tocante às substâncias sujeitas 
à obrigação de autorização, a Agência 
deve, uma vez o registo efectuado, verificar 
se a utilização já havia sido suficientemente 
controlada, por exemplo, através de uma 
restrição no anexo XVI. Se não for o caso, 
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e desde que estejam reunidas as condições 
aplicáveis às restrições ao abrigo do Título 
VIII, convém abrir um processo de 
restrição. Seguidamente, a substância à 
qual foi imposta uma restrição deve ficar 
excluída do processo de autorização. Caso 
o controlo da Comissão se revele suficiente, 
convém isentar a substância, já nesta fase, 
da obrigação de autorização; a decisão de 
isenção não deve ser adiada até à decisão 
de integração no anexo XIII. 

Justificação

A utilização das substâncias é regulamentada, em simultâneo, pelo processo de restrição e 
pelo processo de autorização. Estes dois procedimentos não são coerentes e não estão 
claramente delimitados, pelo que se corre o risco de se tomarem decisões incoerentes e de se 
verificar uma duplicação de trabalho para as empresas e os poderes públicos.

Alteração 16
Artigo 1, nº 1

1. O presente regulamento fixa disposições 
a aplicar às substâncias na acepção do n.º 1 
do artigo 3.º Essas disposições 
aplicar-se-ão ao fabrico, importação, 
colocação no mercado ou utilização dessas 
substâncias estremes, em preparações ou 
em artigos, consoante o caso.

1. O objectivo do presente regulamento é 
garantir a livre circulação das substâncias 
químicas no mercado interno.

Justificação

O objectivo do regulamento deveria figurar no início.

Alteração 17
Artigo 1, nº 2

2. O objectivo do presente regulamento é 
garantir a livre circulação dessas 
substâncias no mercado interno.

2. O presente regulamento assenta sobre o 
princípio da precaução1. Cabe aos 
fabricantes, importadores e utilizadores a 
jusante garantir que as substâncias que 
fabricam, colocam no mercado, importam 
ou utilizam não afectam negativamente a 
saúde humana nem o ambiente, no âmbito 
de uma utilização conforme e de uma 
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avaliação actualizada. Inclui, 
nomeadamente, a obrigação de descrever, 
documentar e notificar, de forma 
apropriada e transparente, os riscos que 
decorrentes do fabrico, da utilização e da 
venda de cada um destas substâncias. 
__________________________

1 Tal como estabelecido na Comunicação da Comissão 
relativa ao princípio da precaução, COM(2000) 1 final.

Justificação

A presente redacção restabelece as obrigações decorrentes do princípio de precaução, nos 
termos da Comunicação da Comissão à qual se faz referência na nota.

Alteração 18
Artigo 1, nº 3

3. O presente regulamento baseia-se no 
princípio de que cabe aos fabricantes, 
importadores e utilizadores a jusante 
garantir que as substâncias que fabricam, 
colocam no mercado, importam ou utilizam 
não afectam negativamente a saúde 
humana nem o ambiente. As suas 
disposições sustentam-se no princípio da 
precaução2.

3. O presente regulamento fixa disposições 
a aplicar às substâncias na acepção do n.º 1 
do artigo 3.º Essas disposições 
aplicar-se-ão ao fabrico, importação, 
colocação no mercado ou utilização dessas 
substâncias estremes, em preparações ou 
em artigos, consoante o caso.

__________________
2 Tal como estabelecido na Comunicação da Comissão 
relativa ao princípio da precaução, COM(2000) 1 final.

Alteração 19
Artigo 2, nº 1, alínea c) bis (nova)

c bis) As substâncias designadas como 
resíduos na acepção da Directiva 
75/442/CEE do Conselho. 

Justificação

Convém evitar a dupla regulamentação. O regulamento especialmente consagrado aos 
resíduos é adaptado nas disposições REACH no que diz respeito à protecção da saúde 
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humana e do ambiente. Além disso, os resíduos não estão sujeitos nem a uma autorização 
nem a restrições, mas ao registo. O registo dos resíduos é supérfluo, pelo que estes deveriam 
ser excluídos do sistema REACH.
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Alteração 20
Artigo 2, nº 1 bis (novo)

1 bis. O presente Regulamento não se 
aplica às substâncias utilizadas em:
a) medicamentos de uso humano e 
veterinário na acepção do Regulamento 
(CEE) nº 2309/93 do Conselho, bem como 
das Directivas 2001/82/CE e 2001/83/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho;
b) géneros alimentícios na acepção do
Regulamento 178/2002/CE da Comissão, 
incluindo os aditivos alimentares na 
acepção da Directiva 89/107/CEE do 
Conselho e as substâncias aromatizantes  
definidas no Regulamento 2232/96/CE  
bem como na Decisão 2000/489/CE da 
Comissão;
c)alimentos para animais, incluindo os 
aditivos na alimentação para animais 
abrangidos pelo âmbito de aplicação do 
Regulamento (CE) nº 1831/2003, relativo 
aos aditivos destinados à alimentação 
animal, e em alimentos para animais 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da     
Directiva 82/471/CEE;
d) dispositivos médicos abrangidos pelo 
âmbito de aplicação das Directivas 
90/385/CEE, 93/42/CEE ou 98/79/CE;
e) materiais destinados a entrar em 
contacto com os géneros alimentícios na 
acepção da Directiva 89/109/CEE do 
Conselho;
f) produtos fitofarmacêuticos na acepção 
da Directiva 91/414/CEE do Conselho;
g) produtos biocidas na acepção da 
Directiva 98/8/CE do Conselho.
h) produtos cosméticos, abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da 
Directiva 76/768/CEE;
______________
1 JO L 262, de 27.9.1976, pág. 169
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Justificação

O futuro regulamento deveria estar em maior consonância com a legislação vigente. As 
substâncias ou os grupos de substâncias já regulamentados e, nomeadamente, a sua 
utilização em determinados produtos devem ser excluídos do instrumento REACH. Não sendo 
o caso, subsistiria o perigo de duplas regulamentações e de ocorrência de contradições.

Alteração 21
Artigo 2, nº 2, alíneas a), b) e c)

2. O presente regulamento aplica-se sem 
prejuízo:

2. O presente regulamento aplica-se sem 
prejuízo:

a) Da Directiva 89/391/CEE do Conselho1;
b) Da Directiva 90/394/CEE;
c) Da Directiva 98/24/CE do Conselho2;
d) Da legislação comunitária relativa ao 
transporte ferroviário, rodoviário, por via 
navegável interior, marítimo e aéreo de 
substâncias perigosas e de substâncias 
perigosas em preparações.

a) Da legislação comunitária relativa ao 
transporte ferroviário, rodoviário, por via 
navegável interior, marítimo e aéreo de 
substâncias perigosas e de substâncias 
perigosas em preparações.

(aa) Por recomendação da Agência ou por 
iniciativa da Comissão, a lista das 
substâncias excluídas pode ser revista por 
decisão da Comissão adoptada em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 3 do artigo 130º. 

_______________
1 JO L 183, de 29.06.1989, pág. 1
2 JO L 131, de 05.05.1998, pág. 11

Justificação

Convém evitar uma dupla regulamentação para a protecção no trabalho relativa à utilização 
de substâncias. 

As disposições do n.º2 aa) (novo) fazem referência a um procedimento que permite adaptar 
facilmente a lista das exclusões/isenções a estes critérios. Este método foi adoptado 
igualmente na Directiva 92/32/CEE (7ª modificação da directiva relativa às substâncias 
perigosas).



PA\566105PT.doc 19/121 PE 357.851v01-00

PT

Alteração 22
Artigo 3, nº 1

1. Substância: um elemento químico e seus 
compostos, no estado natural ou obtidos por 
qualquer processo de fabrico, incluindo 
qualquer aditivo necessário para preservar a 
sua estabilidade e qualquer impureza que 
derive do processo utilizado, mas excluindo 
qualquer solvente que possa ser separado 
sem afectar a estabilidade da substância 
nem modificar a sua composição;

1. Substância: um elemento químico e seus 
compostos, no estado natural ou obtidos por 
qualquer processo de fabrico, incluindo 
qualquer aditivo necessário para preservar a 
sua estabilidade e qualquer impureza que 
derive do processo utilizado;

Justificação

A exigência de separação dos solventes (por exemplo, a água) não é nem conforme com a 
prática, nem tão pouco indispensável. Seria necessário recorrer aos ensaios em animais 
inútil para as substâncias puras, que, na prática não são manipuladas desta forma.

Alteração 23
Artigo 3, nº 2

2. Preparação: uma mistura ou solução 
composta por duas ou mais substâncias;

2. Preparação: uma mistura ou solução 
composta por duas ou mais substâncias; as 
ligas metálicas são formas particulares de 
preparação, que devem ser avaliadas tendo 
em conta as suas características 
específicas. 

Justificação

Embora no anexo I as ligas metálicas sejam designadas como "preparações especiais", esta 
parte do regulamento não tem em conta as propriedades específicas das ligas metálicas. As 
ligas metálicas preparadas a partir de duas substâncias  (metais) ou mais  fundem-se para 
dar lugar a uma rede de cristalino que deixa de ser solúvel. As ligas metálicas não deveriam, 
por isso, ser registadas como "preparações" em si, embora a utilização de metais em ligas 
metálicas, em boas condições de segurança, merecesse ser examinada. Esta necessidade 
decorre das considerações constantes da Directiva da UE relativa às preparações perigosas 
(Directiva 1999/45/CE)

Alteração 24
Artigo 3, nº 4, alíneas a) e b)

4. Polímero: uma substância composta por 4. Polímero: uma substância composta por 
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moléculas, caracterizada por sequências de 
um ou mais tipos de unidades monómeras. 
As referidas moléculas devem distribuir-se 
por uma gama de massas moleculares em 
que as diferenças decorram sobretudo das 
diferenças no número de unidades 
monómeras que as constituem. Um polímero 
contém:

moléculas, caracterizada por sequências de 
um ou mais tipos de unidades monómeras e 
composta por moléculas caracterizadas 
pelo encadeamento de sequências de um ou 
mais tipos de unidades monómeras e 
contendo uma simples maioria ponderal de 
moléculas com, pelo menos, três unidades 
monómeras unidas por uma ligação 
covalente a, pelo menos, outra unidade 
monómera ou outro reagente e constituída 
por menos de uma simples maioria 
ponderal de moléculas com o mesmo peso 
molecular As referidas moléculas devem 
distribuir-se por uma gama de massas 
moleculares em que as diferenças decorram 
sobretudo das diferenças no número de 
unidades monómeras que as constituem. Um 
polímero contém:

a) uma maioria ponderal simples de 
moléculas com, pelo menos, três unidades 
monómeras unidas por uma ligação 
covalente a, pelo menos, outra unidade 
monómera ou outro reagente,
b) menos que a maioria ponderal simples 
de moléculas com a mesma massa 
molecular. 

Justificação

A definição supracitada de um polímero corresponde essencialmente à definição da OCDE, 
que figura igualmente na Directiva 92/32/CEE e é considerada como a "definição-padrão", 
pelo que devia ser conservada.

Alteração 25
Artigo 3, nº 11

11. Utilizador a jusante: qualquer pessoa 
singular ou colectiva estabelecida na 
Comunidade, que não seja o fabricante nem 
o importador, e que utilize uma substância, 
estreme ou numa preparação, no exercício 
das suas actividades industriais ou 
profissionais. Um distribuidor ou um 
consumidor não é um utilizador a jusante. 
Um reimportador isento nos termos do n.º 2, 
alínea c), do artigo 4.º será considerado um 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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utilizador a jusante;

Alteração 26
Artigo 3, n° 12 bis (novo)

12 bis. Categorias de utilizações:
a categorização de utilizações, em 
conformidade com o anexo Ic, que 
distingue entre utilização industrial, 
utilização profissional e utilização dos 
consumidores.

Justificação

O conceito de categorias de utilizações e de perfis de exposição sistematiza e evidencia os 
requisitos de dados, facilitando a comunicação na cadeia de produção. Em vez de se 
considerarem grupos de produtos, é possível identificar e categorizar exposições típicas do 
ser humano e do ambiente, independentemente da aplicação de uma substância. As 
alterações ao anexo I b bis (novo) ilustram-no detalhadamente.

Alteração 27
Artigo 3, n° 12 ter (novo)

12 ter. Perfis de exposição: a categorização 
de exposições em função das vias de 
absorção humana relevantes (via oral, 
inalação e via dérmica), das vias de 
penetração no ambiente (ar, água e solo) e 
de acordo com a duração e a frequência da 
exposição (única, breve, ocasional, 
repetida/permanente), em conformidade 
com o anexo IXa.

Justificação

O conceito de categorias de utilizações e de perfis de exposição sistematiza e evidencia os 
requisitos de dados, facilitando a comunicação na cadeia de produção. Vide justificação 
circunstanciada da alteração ao n° 12 bis.

Alteração 28
Artigo 3, n° 12 quater (novo)

12 quater. Cenário de exposição: a 
descrição de medidas concretas com vista à 
protecção do ser humano e do ambiente e 
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das condições específicas do fabrico e da 
utilização de uma substância ao longo da 
vida.

Justificação

Por oposição às categorias de utilizações e aos perfis de exposição, o cenário de exposição 
descreve as condições particulares específicas da utilização de uma substância, 
nomeadamente as medidas concretas de protecção.

Alteração 29
Artigo 3, n° 14

14. Produto intermédio: uma substância que 
é exclusivamente fabricada e consumida ou 
utilizada para processamento químico, tendo 
em vista a sua transformação noutra 
substância (a seguir denominada síntese):

14. Produto intermédio: uma substância ou 
preparação que é fabricada e consumida ou 
utilizada para processamento químico, tendo 
em vista a sua transformação noutra 
substância (a seguir denominada síntese):

Justificação

A derrogação deveria ser igualmente aplicável a substâncias que não são apenas utilizadas 
como produtos intermédios.

Alteração 30
Artigo 3, n° 14 bis (novo)

14 bis. Substância não modificada 
quimicamente: uma substância cuja 
estrutura química permanece inalterada, 
mesmo que sujeita a um tratamento 
químico, por exemplo, quando 
quimicamente tratada a fim de remover 
impurezas;

Justificação

A proposta de regulamento exclui do registo as substâncias consideradas naturais se 
aquando do seu fabrico não tenham sido quimicamente modificadas. Caso se produzam 
fibras de celulose num tratamento químico, a sua estrutura permanece inalterada. Por 
conseguinte, todas as formas e processos de fabrico de fibras de celulose deveriam ser 
abrangidas por esta derrogação.

Alteração 31
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Artigo 3, n° 20

20. Substância de integração progressiva: 
uma substância que, durante os 15 anos que 
antecedem a entrada em vigor do presente 
regulamento, satisfaz pelo menos um dos 
seguintes critérios:

20. Substância de integração progressiva: 
uma substância enumerada no registo de 
substâncias em conformidade com o n° 2 
do artigo 22°.

Justificação

Actualmente, desconhece-se quantas substâncias são produzidas na UE ou importadas para a 
UE. Através da elaboração de um inventário de substâncias, em conformidade com o n° 2 do 
artigo 22°, as autoridades, os fabricantes/importadores e os utilizadores imediatamente a 
jusante obtêm informações sobre os registos planeados. Tal assegura melhorias substanciais 
na planificação e na segurança jurídica. Pode assim prescindir-se de definições e de 
processos de verificação complexos.

Alteração 32
Artigo 3, n° 20, alíneas a), b) e c)

a) Foi fabricada ou importada na 
Comunidade, ou nos países que aderiram à 
União Europeia em 1 de Maio de 2004, por 
um fabricante ou importador, e consta do 
Inventário Europeu das Substâncias 
Químicas Existentes no Mercado 
(EINECS),

Suprimido

b) Foi fabricada na Comunidade, ou nos 
países que adiram à União Europeia em 
1 de Maio de 2004, mas não foi colocada 
no mercado pelo fabricante ou importador;
c) Foi colocada no mercado da 
Comunidade, ou dos países que adiram à 
União Europeia em 1 de Maio de 2004, e, 
entre 18 de Setembro de 1981 e 31 de 
Outubro de 1993, inclusive, essa colocação 
no mercado foi também efectuada pelo 
fabricante ou importador e a substância foi 
considerada como tendo sido notificada de 
acordo com o n.º 1, primeiro travessão, do 
artigo 8.º da Directiva 67/548/CEE, com a 
redacção que lhe foi dada pela 
Directiva 79/831/CEE1, mas não satisfaz a 
definição de polímero constante da 
Directiva 67/548/CEE, com a redacção que 
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lhe foi dada pela Directiva 92/32/CEE2;
1 JO L 259 de 15.10.1979, p. 10.
2 JO L 154 de 5.6.1992, p. 1

Justificação

Visto que, em conformidade com o novo n° 2 do artigo 22°, todas as substâncias são 
registadas, em determinado momento, num registo de substâncias e que estas substâncias 
passam automaticamente a ser consideradas substâncias de integração progressiva, pode 
prescindir-se de definições e de processos de verificação complexos.

Alteração 33
Artigo 3, n° 23

23. Investigação e desenvolvimento 
científicos: qualquer tipo de experimentação 
científica, investigação ou análise química 
realizadas em condições controladas, num 
volume inferior a uma tonelada por ano;

23. Investigação e desenvolvimento 
científicos: qualquer tipo de experimentação 
científica, investigação ou análise química 
realizadas em condições controladas;

Justificação

A restrição a uma tonelada limita de forma inaceitável a liberdade da ciência e da 
investigação.

Alteração 34
Artigo 3, n° 25

25. Utilização identificada: uma utilização 
de uma substância estreme ou numa 
preparação, ou uma utilização de uma 
preparação, prevista por um agente da cadeia 
de abastecimento, incluindo a sua própria 
utilização ou uma utilização de que lhe é 
dado conhecimento por escrito por um 
utilizador imediatamente a jusante, e que se 
encontra abrangida pela ficha de segurança
comunicada ao utilizador a jusante em 
causa;

25. Utilização identificada: uma utilização 
de uma substância estreme ou numa 
preparação, ou uma utilização de uma 
preparação, prevista por um agente da cadeia 
de abastecimento, incluindo a sua própria 
utilização ou uma utilização de que lhe é 
dado conhecimento por escrito por um 
utilizador imediatamente a jusante, e que se 
encontra abrangida pela ficha de segurança 
comunicada ao utilizador a jusante em 
causa; a indicação da categoria de 
utilização ou do perfil de exposição também 
é considerada utilização identificada.

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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Em vez de uma utilização específica deveria ser igualmente possível indicar a categoria de 
utilização e o perfil de exposição. Ao indicar as utilizações específicas poderia revelar-se o 
segredo comercial. As categorias conferem maior flexibilidade às PME.

Alteração 35
Artigo 3, n° 29 bis (novo)

29 bis. Informações essenciais: as 
indicações básicas para ordenar as 
substâncias por ordem de prioridade com 
base nas suas características inerentes, 
exposição e utilização em conformidade 
com o anexo Ic (Categorias de utilizações), 
o anexo Id (Exposição) e os anexos IV e V;

Justificação

No âmbito da elaboração de um inventário de substâncias (vide artigo 3°, n° 20), também as 
informações essenciais fornecidas pelas empresas são registadas numa segunda fase (vide n° 
3 do artigo 22°). São estas que contêm os dados mais importantes relativos às características 
das substâncias, à exposição e à utilização.

Alteração 36
Artigo 3, n° 29 ter (novo)

29 ter. Registo de substâncias: o registo que 
será elaborado pela Agência com os dados 
relativos às substâncias indicadas no pré-
registo.

Justificação

A presente alteração visa coerência com artigo 3°, n° 20. A definição é a base do artigo nº 3 
do artigo 22º.

Alteração 37
Artigo 3, n° 29 quater (novo)

29 quater. Liga metálica: material 
metálico, homogéneo a olho nu, constituído 
por dois ou mais elementos químicos 
ligados entre si que não podem ser 
separados por acção mecânica.



PE 357.851v01-00 26/121 PA\566105PT.doc

PT

Justificação

A presente definição é conforme ao Sistema Global Harmonizado para a Classificação e 
Rotulagem dos Produtos Químicos (GHS) da ONU, bem como à Directiva 1999/45/CE 
relativa a preparações perigosas. Os componentes em metal e os metais são "substâncias", 
na acepção do artigo 3°, mas não existe uma definição de liga metálica.

Alteração 38
Artigo 4, n° 1, alíneas a), b), c) d) e e)

1. O disposto no presente título não se 
aplica na medida em que uma substância 
seja usada:

Suprimido

a) Em medicamentos para utilização 
humana ou veterinária, abrangidos pelo 
âmbito de aplicação do Regulamento 
(CEE) n.º 2309/93, da 
Directiva 2001/82/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho1 e da 
Directiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho2,
b) Como aditivo alimentar em géneros 
alimentícios, abrangido pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 89/107/CEE do 
Conselho3;
c) Como aromatizante em géneros 
alimentícios, abrangido pelo âmbito de 
aplicação da Decisão 1999/217/CE da 
Comissão4;
d) Como aromatizante em géneros 
alimentícios, abrangido pelo âmbito de 
aplicação da Decisão 1999/217/CE da 
Comissão5;
e) Em alimentos para animais, abrangidos 
pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 82/471/CEE do Conselho6.
1 JO L 311 de 28.11.2001, p. 1.

2 JO L 311 de 28.11.2001, p. 67.

3 JO L 40 de 11.2.1989, p. 27.

4 JO L 84 de 27.3.1999, p. 1.

5 JO L 270 de 14.12.1970, p. 1.

6 JO L 213 de 21.7.1982, p. 8.
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Justificação

A fim de clarificar o texto, todas as excepções foram transferidas para o Artigo 2°.
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Alteração 39
Artigo 4, n° 2, alínea c bis) (nova)

c bis) Substâncias fabricadas, introduzidas 
e utilizadas para fins de investigação e 
desenvolvimento científico ou de 
investigação e desenvolvimento orientado 
para o produto e o processo.

Justificação

Com vista ao incremento da capacidade de inovação, as substâncias utilizadas para 
actividades de investigação e desenvolvimento devem ser, em princípio, isentas da 
obrigatoriedade de registo por forma a que a actividade de investigação e ensaios não seja 
deslocalizada para países terceiros. A utilização destas substâncias será controlada e 
executada por pessoal especializado em condições adequadas.

Alteração 40
Artigo 5, n° 1 bis, alíneas a), b) e c) (novo)

1 bis. O registo a que se refere o nº 1 é 
desnecessário no caso de substâncias 
presentes numa preparação quando a 
concentração da substância na preparação 
é inferior à mais baixa concentração 
prevista numa das seguintes disposições:
a) as concentrações utilizáveis indicadas na 
tabela constante do nº 3 do artigo 3º da 
Directiva 1999/45/CE;
b) os limites de concentração previstos no 
Anexo I da Directiva 67/548/CEE;
c) 0,1 %, quando a substância satisfaça os 
critérios previstos no Anexo XII.

Justificação

Os limites de concentração de substâncias e preparações previstos no artigo 13° são 
incluídos na presente alteração. Não havendo indicação dos limites de concentração seria 
necessário registar até os mais ínfimos vestígios de substâncias, o que é desproporcionado.
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Alteração 41
Artigo 5, n° 3

3. Qualquer fabricante ou importador de um 
polímero deverá apresentar à Agência um 
registo dos monómeros não registados ou de 
outras substâncias não registadas caso se 
verifiquem ambas as condições seguintes:

3. Qualquer fabricante ou importador de um 
polímero deverá apresentar à Agência um 
registo dos monómeros não registados por
um agente a montante da cadeia de 
abastecimento ou de outras substâncias não 
registadas caso se verifiquem ambas as 
condições seguintes, contanto que os 
monómeros resultem da síntese e não sejam 
isoláveis:

Justificação

Alguns monómeros resultam do processo de produção e regem imediatamente em sequência. 
Nesse caso, é perfeitamente justificada a impossibilidade de registo.

No entanto, caso o monómero ou a outra substância não registada já tenham sido objecto de 
registo por parte do fabricante original ou seu representante nomeado, o fabricante de 
polímeros pode utilizar este registo desde que o registando indique a utilização da substância 
no fabrico de polímeros.

Alteração 42
Artigo 6, n° 2, alíneas a), b), c) e d)

2. Qualquer produtor ou importador de 
artigos notificará a Agência de qualquer 
substância contida nesses artigos, nos 
termos do disposto no n.º 3, caso se 
verifiquem todas as condições seguintes:

Suprimido

a) a substância estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano,
b) a substância cumprir os critérios para a 
classificação como perigosa, em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE,
c) o produtor ou importador souber ou for 
informado que a substância é susceptível de 
ser libertada em condições de utilização 
normais e razoavelmente previsíveis, 
embora esta libertação não constitua uma 
função prevista do artigo,
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d) a quantidade de substância libertada 
puder ter efeitos negativos para a saúde 
humana ou para o ambiente.

Alteração 43
Artigo 6, n° 3, alíneas a), b), c), d), e) e f)

3. Se se verificarem as condições 
enunciadas no n.º 2, as informações a 
notificar, apresentadas no formato 
especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108.º, incluirão 
o seguinte:

Suprimido

a) A identidade e informações de contacto 
do produtor ou importador;
b) O(s) eventual(ais) número(s) de registo 
mencionado(s) no n.º 1 do artigo 18.º;
c) A identidade da(s) substância(s), 
conforme especificado no ponto 2 do 
anexo IV;
d) A classificação da substância;
e) Uma breve descrição da(s) 
utilização(ões) do artigo;
f) A gama de tonelagem da substância, por 
exemplo: 1-10 toneladas, 10-100 toneladas, 
etc.

Alteração 44
Artigo 6, n° 4

4. A Agência pode tomar decisões no 
sentido de exigir que os produtores ou 
importadores de artigos registem, nos 
termos do disposto no presente título, 
qualquer substância contida nesses artigos 
e notificada nos termos do n.º 3.

Suprimido

Alteração 45
Artigo 6, n° 5
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5. Os n.os 1 a 4 não se aplicam às 
substâncias que já tenham sido registadas 
para essa utilização por um agente a 
montante da cadeia de abastecimento.

5. O n.o 1 não se aplica às substâncias que já 
tenham sido registadas para essa utilização 
ou categoria de utilização/perfil de 
exposição por um agente a montante da 
cadeia de abastecimento.

Alteração 46
Artigo 6, n° 6

6. Os n.os 1 a 4 aplicar-se-ão três meses 
após o fim do prazo especificado no n.º 3 do 
artigo 21.º.

6. Os artigos que não observam os 
requisitos do n° 1 não podem ser 
importados.

Alteração 47
Artigo 6, n° 7

7. Quaisquer medidas para a aplicação dos 
n.os 1 a 6 serão adoptadas em conformidade 
com o procedimento referido no n.º 3 do 
artigo 130.º.

7. Para efeito do registo, em conformidade 
com o n° 1, aplicam-se os prazos previstos 
para as substâncias estremes e as 
preparações.

Justificação

A presente alteração visa que as substâncias presentes nos produtos sejam registadas dentro 
dos mesmos prazos que os estipulados para os fabricantes na Europa no intuito de, pelo 
menos a este respeito, evitar uma distorção da concorrência.

Alteração 48
Artigo 6-B (novo), Título

Transmissão e divisão de registos e 
"Registos de grupo"

Alteração 49
Artigo 6-B, n° 1 (novo)

1. O direito adquirido através de um registo 
é transmissível e divisível. O adquirente 
assume os direitos e obrigações do 
registando original. Quando um registo 
seja dividido, a Agência atribui ao novo 
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proprietário um novo número de registo.

Justificação

Caso um registando não queira fazer mais uso do seu registo, deve ter a possibilidade de 
transferir os seus direitos de registo. A partilha dos direitos de registo é necessária nos casos 
em que apenas uma parte da empresa seja transferida para um novo proprietário. Visto que 
para comprovar a situação do registo todo e qualquer fabricante ou importador necessita de 
apresentar um número de registo, a agência deverá, em tais circunstâncias, atribuir um novo 
número de registo ao novo proprietário.

Alteração 50
Artigo 6-B, n° 2 (novo)

2. Quando o fabricante seja uma filial de 
outra pessoa colectiva (a denominada 
empresa-mãe), a empresa-mãe pode, em 
nome da filial, obter um registo e mantê-lo. 
A filial pode igualmente obter e manter um 
registo em nome da sua empresa-mãe ou de 
outras filiais. Nestes casos, apenas é 
necessário um registo. A pessoa colectiva 
cujo nome conste do registo do grupo é 
responsável pelo cumprimento das 
obrigações previstas no presente 
regulamento.

Alteração 51
Artigo 6-B, n° 3 (novo)

3. O nº 2 é igualmente aplicável quando a 
empresa-mãe ou a filial não estejam 
estabelecidas no território da União. A 
entidade com personalidade jurídica 
nomeada para o registo de grupo deve estar 
estabelecida no território da União.

Justificação

No interior de consórcios, são fornecidos produtos a utilizadores a jusante oriundos de 
unidades de produção diversas no interior da UE, que pertencem eventualmente a diferentes 
filiais. O fornecimento de produtos no interior de um consórcio é frequentemente coordenado 
por uma unidade que tanto pode ser parte do consórcio principal ou de uma filial. A proposta 
de registos de grupo seria uma solução adequada para reduzir os encargos e a burocracia.
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Alteração 52
Artigo 7, n° 1

1. Os artigos 5.º e 19.º não se aplicarão, 
durante um período de cinco anos, às 
substâncias fabricadas na Comunidade ou 
importadas para investigação e 
desenvolvimento orientados para o produto 
e para o processo, com um número de 
clientes mencionados numa lista e numa 
quantidade que se limitem à investigação e 
ao desenvolvimento orientados para o 
produto e para o processo. 

Suprimido

Justificação

Com vista ao incremento da capacidade de inovação, as substâncias utilizadas para 
actividades de investigação e desenvolvimento devem ser, em princípio, isentas da 
obrigatoriedade de registo por forma a que a actividade de investigação e ensaios não seja 
deslocalizada para países terceiros. A utilização destas substâncias será controlada e 
executada por pessoal especializado em condições adequadas.

Alteração 53
Artigo 7, n° 2, alíneas a), b), c), d), e) e f), e parágrafo 2

2. Para efeitos do n.º 1, o fabricante ou 
importador notificará à Agência, no 
formato especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108.º, as 
informações seguintes:

Suprimido

a) A identidade do fabricante ou 
importador;
b) A identidade da substância
c) A classificação da substância, se existir;
d) A quantidade estimada; 
e) A lista de clientes mencionada no n.º 1; e
f) Informações suficientes sobre o 
programa de investigação e 
desenvolvimento a fim de permitir à 
Agência a tomada de decisões esclarecidas 
ao abrigo dos n.os 4 e 7.
O período previsto no n.º 1 terá início 
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aquando da recepção da notificação pela 
Agência.

Alteração 54
Artigo 7, n° 3

3. A Agência atribuirá à notificação um 
número e uma data, que será a data de 
recepção da notificação pela Agência, e 
comunicá-los-á imediatamente ao 
fabricante ou importador em causa.

Suprimido

Alteração 55
Artigo 7, n° 4

4. A Agência verificará se a informação 
fornecida na notificação está completa. 
Poderá decidir a imposição de condições a 
fim de assegurar que a substância, ou a 
preparação ou o artigo em que a substância 
está integrada, será manuseada apenas 
pelo pessoal dos clientes constantes da lista 
referida na alínea e) do n.º 2, em condições 
razoavelmente controladas, e que não será 
posta à disposição do grande público em 
nenhum momento, quer estreme quer 
numa preparação ou num artigo, e de que 
as quantidades remanescentes serão 
recolhidas para eliminação após o período 
de derrogação. 

Suprimido

Alteração 56
Artigo 7, n° 5

5. Na ausência de indicação em contrário, 
o fabricante ou importador da substância 
só pode proceder ao seu fabrico ou 
importação decorridas, no mínimo, quatro 
semanas após a notificação. 

Suprimido
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Alteração 57
Artigo 7, n° 6

6. O fabricante ou importador deverá 
respeitar quaisquer condições impostas 
pela Agência em conformidade com o n.º 4.

Suprimido

Alteração 58
Artigo 7, n° 7

7. A Agência pode decidir prorrogar o 
período de isenção de cinco anos por, no 
máximo, mais cinco anos ou, no caso das 
substâncias que se destinem a ser usadas 
exclusivamente no desenvolvimento de 
medicamentos para uso humano ou 
veterinário, por mais 10 anos, no máximo, 
mediante pedido e se o fabricante ou o 
importador puderem demonstrar que essa 
prorrogação é justificada pelo programa de 
investigação e desenvolvimento.

Suprimido

Alteração 59
Artigo 7, n° 8

8. A Agência transmitirá imediatamente 
quaisquer projectos de decisões às 
autoridades competentes de cada 
Estado-Membro onde decorre o fabrico, a 
importação ou a investigação orientada 
para produtos e processos. 

Suprimido

Ao tomar as decisões previstas nos n.os 4 a 
7, a Agência levará em linha de conta 
eventuais observações formuladas por essas 
autoridades competentes.

Alteração 60
Artigo 7, n° 9

9. A Agência e as autoridades competentes 
dos Estados-Membros em causa 

Suprimido
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assegurarão sempre a confidencialidade 
das informações comunicadas nos termos 
dos n.os 1 a 8.

Alteração 61
Artigo 7, n° 10

10. As decisões tomadas pela Agência ao 
abrigo dos n.os 4 e 7 podem ser objecto de 
recurso interposto em conformidade com os 
artigos 87.º, 88.º e 89.º.

Suprimido

Alteração 62
Artigo 8, n° 1

1. As substâncias activas fabricadas ou 
importadas para utilização exclusiva em 
produtos fitofarmacêuticos e incluídas no 
anexo I da Directiva 91/414/CEE do 
Conselho1, no Regulamento (CEE) n.º 
3600/92 da Comissão2, no 
Regulamento (CE) n.º 703/2001 da 
Comissão3, no Regulamento (CE) n.º 
1490/2002 da Comissão4 ou na Decisão 
2003/565/CE da Comissão5, bem como 
qualquer substância relativamente à qual 
tenha sido adoptada, nos termos do artigo 
6.º da Directiva 91/414/CEE, uma decisão 
da Comissão acerca da conformidade do 
processo, serão consideradas como 
registadas para o fabrico ou importação 
destinados às utilizações abrangidas pela 
inclusão nesses actos e, por conseguinte, 
como preenchendo os requisitos do 
presente capítulo e do artigo 20.º.

Suprimido

1 JO L 230 de 19.8.1991, p. 1.

2 JO L 366 de 15.12.1992, p. 10.

3 JO L 98 de 7.4.2001, p. 6.

4 JO L 224 de 21.8.2002, p. 23.

5 JO L 192 de 31.7.2003, p. 40.
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Alteração 63
Artigo 8, n° 2

2. As substâncias activas fabricadas ou 
importadas para utilização exclusiva em 
produtos biocidas e incluídas nos anexos I, 
IA ou IB da Directiva 98/8/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho1 ou no 
Regulamento (CE) n.º .../... da Comissão 
{segundo regulamento de revisão}2, até à 
data da decisão referida no n.º 2, 
segundo parágrafo, do artigo 16.º da 
Directiva 98/8/CE, serão consideradas 
como registadas para o fabrico ou 
importação destinados às utilizações 
abrangidas pela inclusão nesses actos e, 
por conseguinte, como preenchendo os 
requisitos do presente capítulo e do artigo 
20.º.

Suprimido

1 JO L 123 de 24.4.1998, p. 1.
2 JO L

Alteração 64
Artigo 9, alínea a), subalínea iii)

iii) informações sobre o fabrico e a(s) 
utilização(ões) da substância, conforme 
especificado no ponto 3 do anexo IV; estas 
informações dirão respeito a todas as 
utilizações identificadas do registando,

iii) informações sobre o fabrico e a(s) 
utilização(ões) da substância; estas 
informações dirão respeito, no mínimo,

- a todas as categorias de utilizações 
identificadas do registando, conforme 
especificado no anexo I b bis,
- aos perfis de exposição, conforme 
especificado no anexo IXa,
- às quantidades de fabrico/importação, 
conforme especificado no n° 1 do 
parágrafo 3 do Anexo IV;

Justificação

A exigência de indicar as categorias de utilização/os perfis de exposição no âmbito do registo 
é condição fundamental para tornar o registo (inclusive os requisitos de dados) prioritário no 
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que diz respeito à exposição e ao risco, bem como para facilitar a comunicação na cadeia de 
produção (vide artigo 3°, novo n° 12 bis).

Alteração 65
Artigo 9, alínea a), subalínea vi)

vi) resumos das informações obtidas a partir 
da aplicação dos anexos V a IX,

vi) resumos das informações obtidas a partir 
da aplicação dos anexos V, VI, IX e IXa, 
bem como de outras informações 
disponíveis e relevantes para a avaliação do 
risco;

Justificação

O novo anexo V contém as informações essenciais (vide artigo 3°, novo n° 30), o anexo IV 
(resumo dos anexos VI-VIII originais, como selecção de avaliações subsequentes), bem como 
informações conformes ao Anexo IXa (vide artigo 3°, novo n° 12 ter). Todas estas 
informações são suficientes para a avaliação do risco.

Alteração 66
Artigo 9, alínea a), subalínea vii)

vii) resumos consistentes do estudo 
respeitantes às informações obtidas a partir 
da aplicação dos anexos V a IX, se o anexo 
I assim o determinar,

Suprimido

Justificação

A entrega de resumos consistentes e abrangentes não deve ser confiada, em particular, às 
PME. A entrega de resumos em conformidade com a alínea vi) do n° 1 do Artigo 9° é 
suficiente.

Alteração 67
Artigo 9, alínea a), subalínea viii)

viii) uma declaração indicando se as 
informações foram obtidas a partir de 
experiências com animais vertebrados, 

viii) uma declaração indicando se as 
informações decorrentes da aplicação dos 
Anexos V e VI foram obtidas a partir de 
experiências com animais vertebrados, 

Justificação

A presente alteração visa clarificação.
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Alteração 68
Artigo 9, alínea a), subalínea ix)

ix) propostas de ensaios se tal for exigido 
pela aplicação dos anexos V a IX, 

Suprimido

Justificação

Em princípio, desde que considerados necessários, os ensaios devem ser efectuados sem 
demora. Caso se revele necessário comprovar uma utilização segura por meio da realização 
de ensaios subsequentes, não é possível aguardar até que a autoridade competente, ou seja, a 
Agência, tome uma decisão sobre as propostas de ensaios imediatamente após o registo. Os 
ensaios necessários devem antes ser executadas e entregues no âmbito do registo por forma a 
assegurar a respectiva utilização segura. A necessidade de propostas de ensaio é, pois, 
suprimida.

Alteração 69
Artigo 9, alínea a), subalínea x)

x) uma declaração indicando se aceita ou 
não partilhar com futuros registandos, 
mediante pagamento, os seus resumos e 
resumos consistentes do estudo respeitantes 
às informações obtidas a partir da aplicação 
dos anexos V a VIII relativamente a ensaios 
que não envolvam animais vertebrados;

x) uma declaração indicando se aceita ou 
não partilhar com futuros registandos, 
mediante pagamento, os seus resumos 
respeitantes às informações obtidas a partir 
da aplicação dos anexos V e VI 
relativamente a ensaios que não envolvam 
animais vertebrados;

Justificação

A presente alteração visa coerência com a alínea vii) do n° 1 do artigo 9°.

Alteração 70
Artigo 9, alínea a), subalínea x bis) (nova)

xbis) uma confirmação de que o registando 
é o proprietário dos estudos originais de 
que foram extraídos os resumos, em 
conformidade com a alínea vi) da alínea a) 
do artigo 9°, ou uma declaração escrita, 
nos termos da qual o registando é o 
proprietário desses estudos ou está 
legalmente habilitado a ter acesso aos 
mesmos.
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Justificação

A presente alteração justifica-se pela necessidade de assegurar os direitos de propriedade 
nos dados avaliados e da protecção de dados.

Alteração 71
Artigo 10, Título

Apresentação de dados em conjunto pelos 
membros de um consórcio

Apresentação de dados

Alteração 72
Artigo 10, n° -1 (novo)

-1. Se dois ou mais fabricantes na 
Comunidade e/ou dois ou mais 
importadores tencionarem fabricar ou 
introduzir uma substância, apenas um dos 
fabricantes ou importadores deverá 
executar o registo.
Com a indicação das informações nos 
termos da alínea i) da alínea a) do artigo 
9°, os outros fabricantes/importadores 
poderão aceder, no todo ou em parte, a este 
registo mediante a apresentação de uma 
declaração escrita do 
fabricante/importador que executou o 
registo. A declaração será concedida desde 
que seja aplicável o artigo 25°.
As informações, nos termos da alínea vi) da 
alínea a) do n° 1 do artigo 9°, serão 
entregues separadamente apenas caso estas 
informações já existam ou outras razões de 
monta impossibilitem o acesso ao registo 
executado.
No caso de um acesso completo, a Agência 
atribuirá, a pedido dos respectivos 
fabricantes/importadores, o mesmo número 
de registo.
No caso de um acesso parcial, as 
informações em falta serão entregues 
separadamente.
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Justificação

Os fabricantes/importadores podem optar por não entregar os seus próprios documentos 
quando acedem a outros registos, o que será especialmente benéfico para as PME que podem 
assim poupar recursos na elaboração de dossiês.

Com a obrigatoriedade de consentimento do acesso através da remissão para o artigo 25° 
assegura-se que os dados relativos aos ensaios que envolvem animais vertebrados não podem 
ser repetidos e que estes dados apenas podem ser entregues uma vez.

Esta disposição permite igualmente concretizar o princípio "Uma substância, um registo" 
(até ao próprio número de registo).

Alteração 73
Artigo 10, n° 1, parágrafo 1

1. Quando se previr o fabrico de uma 
substância na Comunidade por dois ou 
mais fabricantes e/ou a importação por dois 
ou mais importadores, estes poderão 
formar um consórcio para efectuar o 
registo. Um fabricante ou importador, 
actuando em nome dos outros fabricantes 
e/ou importadores, e com o seu 
consentimento, apresentará partes do registo 
em conformidade com os segundo, terceiro e 
quarto parágrafos.

1. Alternativamente, dois ou mais 
fabricantes e/ou dois ou mais importadores 
na Comunidade poderão formar um 
consórcio para efectuar o registo. Um 
fabricante ou importador, actuando em nome 
dos outros fabricantes e/ou importadores, e 
com o seu consentimento, apresentará partes 
do registo em conformidade com os 
segundo, terceiro e quarto parágrafos.

Justificação

Estas directrizes são necessárias para apoiar a formação e o trabalho dos consórcios e para 
impedir eventuais violações do direito da concorrência.

Alteração 74
Artigo 10, n° 1, parágrafo 2

Cada membro do consórcio apresentará, 
separadamente, as informações 
especificadas na alínea a), subalíneas i), ii), 
iii) e viii), do artigo 9.º.

Suprimido

Alteração 75
Artigo 10, n° 1, parágrafo 3
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O fabricante ou importador que apresenta o 
registo em nome dos outros membros do 
consórcio apresentará as informações 
especificadas na alínea a), subalíneas iv), 
vi), vii) e ix), do artigo 9.º.

O fabricante ou importador que apresenta o 
registo em nome dos outros membros do 
consórcio apresentará as informações 
especificadas na alínea a), subalíneas iv), 
vi), vii) e ix), do artigo 9.º.

Cada consórcio pode apresentar em 
conjunto as informações indicadas nas 
alíneas i) a iii) da alínea a) do parágrafo 1 
do artigo 9°.

Justificação

Aquando da apresentação de informações em conjunto basta que um fabricante ou 
importador que representa outros membros do consórcio efectue uma declaração em 
conformidade com a alínea viii) da alínea a) do parágrafo 1 do artigo 9°.

Além disso, deverá ser possível que as informações constantes das alíneas i) a iii) da alínea 
a) do parágrafo 1 do artigo 9° sejam apresentadas em conjunto quando os membros do 
consórcio assim o desejarem.

Alteração 76
Artigo 10, n° 2

2. Cada registando que seja membro de um 
consórcio pagará apenas um terço da taxa 
de registo.

2. Cada registando que seja membro de um 
consórcio pagará uma parte adequada da 
taxa de registo.

Justificação

Não deve ser fixado um limiar rígido (de um terço) para as taxas de registo. O incentivo à 
criação de consórcios estaria então circunscrito a consórcios constituídos por duas partes. 
Apenas esses consórcios lucrariam com a redução de custos. Em contrapartida, uma 
repartição de custos sem limites fixos cria estímulos à redução de custos também para 
grandes consórcios.

Alteração 77
Artigo 11, n° 1, alíneas a), b), c) e d)

1. O processo técnico a que se refere a 
alínea a) do artigo 9.º incluirá, nas 
subalíneas vi), vii) e viii) dessa disposição, 
pelo menos, os seguintes dados:

Suprimido

a) A informação especificada no anexo V 
relativa às substâncias fabricadas ou 
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importadas em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano por 
fabricante ou importador;
b) A informação especificada nos anexos V 
e VI relativa às substâncias fabricadas ou 
importadas em quantidades iguais ou 
superiores a 10 toneladas por ano por 
fabricante ou importador;
c) A informação especificada nos anexos V 
e VI bem como as propostas de ensaios 
para obtenção da informação especificada 
no anexo VII relativamente às substâncias 
fabricadas ou importadas em quantidades 
iguais ou superiores a 100 toneladas por 
ano por fabricante ou importador;
d) A informação especificada nos anexos V 
e VI bem como as propostas de ensaios 
para obtenção da informação especificada 
nos anexos VII e VIII relativamente às 
substâncias fabricadas ou importadas em 
quantidades iguais ou superiores a 1 000 
toneladas por ano por fabricante ou 
importador;

Justificação

Os requisitos de informação sobre as quantidades deixam de ser necessários, uma vez que os 
requisitos de informação devem reportar-se à exposição (anexo IXa).

Visto que não existe qualquer correlação inequívoca do tipo "quanto mais elevadas são as 
quantidades de produção, mais elevado é o risco", o volume das substâncias não constitui 
qualquer bitola para determinar os requisitos de dados e, em particular, nenhum critério 
adequado para alcançar um lucro seguro para o ser humano e o ambiente nos termos das 
formulações visadas. O esforço necessário não é proporcional ao retorno ecológico e social.

Alteração 78
Artigo 11, nº 2

2. Logo que a quantidade de uma 
substância que já tenha sido registada 
atinja o limite de tonelagem seguinte, serão 
transmitidas à Agência as informações 
adicionais adequadas exigidas no n.º 1, 
bem como qualquer actualização dos 

Suprimido
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outros elementos do registo, tendo em conta 
essas informações adicionais.

Justificação

Decorre de outra alteração (ver artigo 11º, nº 1).

Alteração 79
Artigo 12, nº 3

3. Os ensaios e as análises laboratoriais
serão realizados segundo os princípios de 
boas práticas de laboratório previstos na 
Directiva 87/18/CEE e nos termos da 
Directiva 86/609/CEE.

3. Os novos ensaios que envolvam animais 
vertebrados serão realizados segundo os 
princípios de boas práticas de laboratório 
previstos na Directiva 87/18/CEE e nos 
termos da Directiva 86/609/CEE.

Justificação

A repetição dos ensaios já realizados que não cumprem as boas práticas de laboratório daria 
origem a um número considerável de ensaios repetidos e desnecessários envolvendo animais 
vertebrados. Os ensaios já realizados que não cumprem as boas práticas de laboratório 
fornecem resultados fiáveis para o registo e a avaliação.

Deste modo, por razões de eficiência de custos, a dispendiosa obrigação das boas práticas de
laboratório deve restringir-se aos ensaios que envolvam animais vertebrados.

Outras informações, nomeadamente dados físico-químicos, podem ser transmitidas com 
qualidade suficiente a baixos custos.

Alteração 80
Artigo 13, nº 3, alínea d)

d) Avaliação de PBT e mPmB. Suprimido

Justificação

Não é necessária uma avaliação separada de PBT e mPmB. A avaliação destas propriedades 
deve ter lugar no quadro da avaliação do risco prevista nas alíneas a) e c) do nº 3.

Alteração 81
Artigo 13, nº 4, parágrafo 2

A avaliação da exposição e a caracterização 
dos riscos devem referir-se a todas as 

A avaliação da exposição e a caracterização 
dos riscos devem referir-se a todas as 
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utilizações identificadas do fabricante ou 
importador.

utilizações identificadas ou categorias de 
utilização/exposição do fabricante ou 
importador.

Alteração 82
Artigo 13, nº 5, alínea b)

b) Em produtos cosméticos, abrangidos 
pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 76/768/CEE do Conselho1

Suprimido

1 JO L 262 de 27.9.1976, p. 169.

Justificação

A presente directiva foi incluída na lista das excepções, nos termos do artigo 2º, nº 1 bis 
(novo).

Alteração 83
Artigo 15, nº 1

1. Qualquer fabricante de um produto 
intermédio isolado nas instalações em 
quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano apresentará à Agência 
um registo respeitante a esse produto.

Suprimido

Justificação

Texto sintetizado no artigo 16º. Em conformidade com o novo nº 3 do artigo 16º, aplicam-se 
os mesmos requisitos (informações essenciais) aos produtos intermédios isolados nas 
instalações e aos produtos intermédios transportados.

Alteração 84
Artigo 15, nº 2, alíneas a), b), c) e d)

2. Um registo de um produto intermédio 
isolado nas instalações incluirá todas as 
seguintes informações, no formato 
especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108.º, na 
medida em que o fabricante possa 

Suprimido

  
1 JO L 262 de 27.9.1976, p. 169.
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apresentá-las sem a realização de ensaios 
adicionais:
a) A identidade do fabricante, conforme 
especificado no ponto 1 do anexo IV;
b) A identidade do produto intermédio, 
conforme especificado no ponto 2 do 
anexo IV;
c) A classificação do produto intermédio;
d) Todas as informações existentes sobre as 
propriedades físico-químicas, ambientais 
ou em termos de saúde humana do produto 
intermédio.

Alteração 85
Artigo 16, Título

Registo de produtos intermédios isolados 
transportados

Registo de produtos intermédios isolados 
nas instalações ou isolados transportados.

Alteração 86
Artigo 16, nº 1

1. Qualquer fabricante ou importador de um 
produto intermédio isolado transportado em 
quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano apresentará à Agência um 
registo respeitante a esse produto.

1. Qualquer fabricante ou importador de um 
produto intermédio isolado nas instalações 
ou isolado transportado em quantidades 
iguais ou superiores a uma tonelada por ano 
apresentará à Agência um registo respeitante 
a esse produto.

Alteração 87
Artigo 16, nº 2, alínea b)

b) A identidade do produto intermédio, 
conforme especificado no ponto 2 do 
anexo IV;

b) O nome do produto intermédio, incluindo 
o número CAS, se disponível;

Justificação

A definição exacta da identidade requer exames analíticos onerosos. Só deve ser obrigatória 
em casos excepcionais, nomeadamente em consórcios.

Alteração 88
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Artigo 16, nº 2, alínea c)

c) A classificação do produto intermédio; c) A classificação do produto intermédio, 
caso esteja disponível;

Justificação

A classificação só é obrigatória, por norma, para os produtos intermédios comercializados.

Alteração 89
Artigo 16, nº 2, alínea d)

d) Todas as informações existentes sobre as 
propriedades físico-químicas, ambientais 
ou em termos de saúde humana do produto 
intermédio.

d) Volume de produção em quantidades 
progressivas (> 1 t, > 10 t, > 100 t, > 1000 t) 
por ano.

Justificação

No que diz respeito aos produtos intermédios, são igualmente recolhidas as informações 
essenciais, nos termos do nº 3. Além disso, convém indicar as quantidades progressivas.

Alteração 90
Artigo 16, nº 3, parágrafo 2

3. Um registo de um produto intermédio 
isolado transportado em quantidades 
superiores a 1 000 toneladas por ano 
incluirá a informação especificada no 
anexo V, além da informação prevista no 
n.º 2.

3. Qualquer fabricante ou importador que 
fabrique ou importe um produto intermédio 
isolado nas instalações ou isolado 
transportado em quantidade não inferior a 
1 tonelada por ano dispõe de um prazo de 2 
anos após o registo, nos termos dos nºs 1 e 
2, para elaborar as informações sobre as 
propriedades das substâncias, nos termos 
do Anexo V, exceptuando as informações 
sobre a sensibilização; estas informações 
devem ser disponibilizadas às autoridades 
competentes no quadro das inspecções 
oficiais (artigo 122º), bem como à Agência, 
mediante pedido.

Para a produção destas informações é 
aplicável o disposto no artigo 12.º.

Justificação

No que diz respeito aos produtos intermédios, são recolhidas as mesmas informações que 
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para as outras substâncias. No entanto, por razões de ordem prática, não deve ser 
obrigatório transmitir tais informações à Agência.

Alteração 91
Artigo 16, nº 4

4. Os n.os 2 e 3 só são aplicáveis a produtos 
intermédios isolados transportados cujo 
transporte para outras instalações se 
realiza sob rigoroso controlo contratual, 
incluindo o fabrico mediante licença ou 
subadjudicação, realizando-se a síntese de 
outra(s) substância(s) a partir desse 
produto nessas outras instalações nas 
seguintes condições rigorosamente 
controladas:

4. Os n.os 2 e 3 são aplicáveis a produtos 
intermédios isolados transportados apenas 
quando são fabricados e utilizados em 
condições controladas.

Justificação

As exigências relativas às condições controladas devem ser estabelecidas num documento de 
orientação separado. As condições estabelecidas na proposta são demasiado inflexíveis e não 
se coadunam com a prática.

Alteração 92
Artigo 16, nº 4, alíneas a), b), c), d), e), f), g) e h)

a) A substância está rigorosamente 
confinada, através de meios técnicos, 
durante a totalidade do seu ciclo de vida, 
incluindo as operações de fabrico, 
transporte (nomeadamente, ferroviário, 
rodoviário, fluvial, marítimo, aéreo ou 
transferência por pipeline), purificação, 
limpeza e manutenção, amostragem, 
análise, carga e descarga de equipamentos 
ou de recipientes, eliminação de resíduos 
ou purificação e armazenagem;

Suprimido

b) Se houver um potencial de exposição, 
existem tecnologias de procedimentos e de 
controlo que minimizem as emissões e a 
exposição delas resultante;
c) A substância só é manuseada por pessoal 
devidamente qualificado e autorizado;
d) No caso de trabalhos de limpeza e 



PA\566105PT.doc 49/121 PE 357.851v01-00

PT

manutenção, executam-se procedimentos 
especiais, como purga e lavagem, antes da 
abertura ou entrada no sistema;
e) As operações de transporte obedecem aos 
requisitos estabelecidos na 
Directiva 94/55/CE;
f) Em caso de acidente e de produção de 
resíduos, utilizam-se tecnologias de 
procedimentos e/ou de controlo para 
minimizar as emissões e a exposição daí 
resultante durante as operações de 
purificação ou limpeza e manutenção;
g) Os procedimentos para o manuseamento 
de substâncias estão bem documentados e 
rigorosamente supervisionados pelo 
operador da instalação;
h) O registando utiliza um sistema de boa 
gestão de produtos e faz o 
acompanhamento dos utilizadores, a fim de 
garantir a satisfação das condições 
mencionadas nas alíneas a) a g).
Se as condições mencionadas no primeiro 
parágrafo não estiverem satisfeitas, o 
registo incluirá as informações 
especificadas no artigo 9.º.

Alteração 93
Artigo 17, nº 1

1. Quando se previr o fabrico de um 
produto intermédio isolado nas instalações 
ou de um produto intermédio isolado 
transportado, na Comunidade, por dois ou 
mais fabricantes e/ou a importação por dois 
ou mais importadores, estes poderão 
formar um consórcio para efectuar o 
registo. Um fabricante ou importador, 
actuando em nome dos outros fabricantes 
e/ou importadores, e com o seu 
consentimento, apresentará partes do 
registo em conformidade com os segundo e 
terceiro parágrafos.

Suprimido
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Cada membro do consórcio apresentará, 
separadamente, as informações 
especificadas no n.º 2, alíneas a) e b), do 
artigo 15.º e no n.º 2, alíneas a) e b), do 
artigo 16.º
O fabricante ou importador que apresenta 
o registo em nome dos outros membros do 
consórcio apresentará, sempre que tal for 
relevante, as informações especificadas no 
n.º 2, alíneas c) e d), do artigo 15.º e no n.º 
2, alíneas c) e d), e n.º 3 do artigo 16.º.

Justificação

Já não se prevê o registo dos produtos intermédios. Enquanto for obrigatório um registo 
prévio ou a apresentação de dados, aplica-se o artigo 10º.

Alteração 94
Artigo 17, nº 2

2. Cada registando que seja membro de um 
consórcio pagará apenas um terço da taxa.

Suprimido

Justificação

Alteração que decorre de outra.

Alteração 95
Artigo 20, nº 1, alínea d)

d) Novas utilizações a que se destine a 
substância fabricada ou importada, de que 
seja razoável supor que o registando tem 
conhecimento;

d) Novas utilizações ou categorias de 
utilizações e de exposição a que se destine a 
substância fabricada ou importada, de que o 
registando tem conhecimento e que apoia;

Justificação

A formulação "de que seja razoável supor" é impraticável. O fabricante/importador não deve 
ser obrigado a notificar utilizações não apoiadas.

Alteração 96
CAPÍTULO 6, Título

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS APLICÁVEIS ÀS Suprimido
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SUBSTÂNCIAS DE INTEGRAÇÃO PROGRESSIVA 
E SUBSTÂNCIAS NOTIFICADAS

Alteração 97
TÍTULO II bis (novo)

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS PARA O 
REGISTO DE SUBSTÂNCIAS

Justificação

O novo Título II-A prevê um registo prévio uniformizado de todas as substâncias num 
determinado momento, o que oferece uma maior segurança de programação a fabricantes, 
responsáveis pela transformação, utilizadores e autoridades. A cooperação atempada e a 
constituição facilitada de consórcios (por exemplo, “Uma substância química – um registo”) 
farão algumas substâncias desaparecer do mercado. Isto aliviará nomeadamente as PME e 
os utilizadores a jusante. As informações mais importantes sobre as propriedades e exposição 
das substâncias já estão disponíveis há 5 anos.

Alteração 98
CAPÍTULO I (novo)

PRINCÍPIOS

Alteração 99
Artigo 20 bis (novo), título

Âmbito de aplicação das disposições 
transitórias

Alteração 100
Artigo 20 bis (novo), nº 1

As disposições transitórias deste título só 
podem ser aplicadas a substâncias de 
integração progressiva para as quais o 
fabricante ou importador tenha obtido um 
número de registo prévio.

Alteração 101
Artigo 21, nº 1

1. O artigo 19.º não se aplicará às seguintes 
substâncias, nos três anos subsequentes à 
entrada em vigor do presente regulamento:

1. O artigo 19.º não se aplicará às
substâncias de integração progressiva da 
primeira lista de tratamento das 
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substâncias (artigo 22º-E), nos cinco anos
subsequentes à entrada em vigor do presente 
regulamento:

Alteração 102
Artigo 21, nº 1, alínea a) e b)

a) Substâncias de integração progressiva 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 
das categorias 1 e 2, de acordo com a 
Directiva 67/548/CEE e fabricadas na 
Comunidade ou importadas, em 
quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano por fabricante ou por 
importador, pelo menos uma vez após a 
entrada em vigor do presente regulamento;

Suprimido

b) Substâncias de integração progressiva 
fabricadas na Comunidade ou importadas 
em quantidades iguais ou superiores a 1 
000 toneladas por ano por fabricante ou 
por importador, pelo menos uma vez após a 
entrada em vigor do presente regulamento.

Alteração 103
Artigo 21, nº 2

2. O artigo 19.º não se aplicará, nos seis 
anos subsequentes à entrada em vigor do 
presente regulamento, às substâncias de
integração progressiva fabricadas na 
Comunidade ou importadas, em 
quantidades iguais ou superiores a 
100 toneladas por ano por fabricante ou 
por importador, pelo menos uma vez após a 
entrada em vigor do presente regulamento.

2. O artigo 19.º não se aplicará, nos sete
anos subsequentes à entrada em vigor do 
presente regulamento, às substâncias de 
integração progressiva da segunda lista de 
tratamento das substâncias (artigo 22º-F, 
nº 1).

Alteração 104
Artigo 21, nº 2 bis (novo)

2 bis. O artigo 19.º não se aplicará, nos 
nove anos subsequentes à entrada em vigor 
do presente regulamento, às substâncias de 
integração progressiva da terceira lista de 
tratamento das substâncias (artigo 22º-F, 
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nº 2).

Alteração 105
Artigo 21, nº 3

3. O artigo 19.º não se aplicará, nos 11 anos 
subsequentes à entrada em vigor do presente 
regulamento, às substâncias de integração 
progressiva fabricadas na Comunidade ou 
importadas, em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano por 
fabricante ou por importador, pelo menos 
uma vez após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

3. O artigo 19.º não se aplicará, nos 11 anos 
subsequentes à entrada em vigor do presente 
regulamento, às substâncias de integração 
progressiva da quarta lista de tratamento 
das substâncias (artigo 22º-F, nº 3).

Alteração 106
Artigo 21, nº 3 bis (novo)

3 bis. Para beneficiar do regime transitório 
previsto nos nºs 1 a 4, o potencial 
registando de uma substância de 
integração progressiva notificará essa 
substância ao registo de substâncias, nos 
termos do artigo 22º-A, fornecendo as 
informações aí exigidas e dentro dos prazos 
estabelecidos, e receberá o respectivo 
número de registo prévio.

Alteração 107
Artigo 21, nº 3 ter (novo)

3 ter. O direito a beneficiar do regime 
transitório previsto nos nºs 1 a 4 expira 
quando o registando não transmite as 
informações essenciais referidas no artigo 
22º-C em relação à substância notificada 
ao registo de substâncias dentro dos prazos 
aí estabelecidos; o cancelamento do direito 
à reivindicação do regime transitório 
previsto nos nºs 1 a 4 retira igualmente a 
validade ao número de registo prévio 
notificado nos termos do artigo 22º-A, nº 4. 
A primeira frase não se aplica às 
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substâncias da primeira lista de tratamento 
das substâncias (artigo 22º-E).

Alteração 108
Artigo 21, nº 3 quater (novo)

3 quater. O nº 6 não se aplica aos produtos 
intermédios isolados nas instalações e 
isolados transportados.

Alteração 109
Artigo 22, nº 1

1. Uma notificação apresentada em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE 
será considerada como um registo para 
efeitos do presente título e a Agência 
atribuir-lhe-á um número de registo no prazo 
de um ano após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

1. Uma notificação apresentada em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE 
será considerada como um registo e 
avaliação para efeitos dos títulos II e VI e a 
Agência atribuir-lhe-á um número de registo 
no prazo de um ano após a entrada em vigor 
do presente regulamento.

Uma classificação efectuada, em 
conformidade com o Regulamento (CEE) 
nº 793/93 ou outro procedimento 
equivalente e internacionalmente 
reconhecido, antes da entrada em vigor do 
presente regulamento será considerada 
para efeitos do presente título como um 
registo e avaliação. A Agência deve atribuir 
um número de registo no prazo de um ano 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Justificação

Estas substâncias já foram avaliadas no quadro da notificação de novas substâncias ou do 
regulamento comunitário relativo às substâncias existentes. Estas avaliações devem ser 
reconhecidas. Uma nova apresentação dos documentos seria uma formalidade desnecessária.

Alteração 110
Artigo 22, nº 2
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2. Se a quantidade de uma substância 
notificada fabricada ou importada, por 
fabricante ou importador, atingir o limite 
de tonelagem seguinte de acordo com o 
artigo 11.º, serão transmitidas, de acordo 
com os artigos 9.º e 11.º, as informações 
adicionais adequadas que forem exigidas, 
correspondentes a esse limite de tonelagem, 
bem como a todos os limites de tonelagem 
inferiores, a menos que já tenham sido 
transmitidas em conformidade com esses 
artigos.

2. O artigo 20º aplica-se às substâncias que 
se consideram registadas, nos termos do nº 
1.

Justificação

A referência a limites de tonelagem é dispensável (ver justificação do artigo 11º). Apenas é 
necessário respeitar as obrigações de notificação, nos termos do artigo 20º.

Alteração 111
CAPÍTULO 1 bis (novo), Título

REGISTO PRÉVIO

Alteração 112
Artigo 22 bis (novo), Título

Obrigação de notificação ao registo de 
substâncias.

Justificação

O novo título II bis prevê, no quadro da elaboração do inventário das substâncias (ver artigo 
3º, nº 20), a notificação das informações essenciais por parte das empresas (ver artigo 
22º-C). Tais informações incluem os dados mais importantes sobre as propriedades, 
exposição e utilização das substâncias. Neste contexto, é possível estabelecer as prioridades, 
com listas escalonadas no tempo para o registo subsequente.

Alteração 113
Artigo 22 bis (novo), nºs 1 a 3

1. Salvo disposição em contrário do 
presente regulamento, qualquer fabricante 
ou importador que fabrica ou importa uma 
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substância, estreme ou numa preparação, 
em quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano, notificará à Agência, o 
mais tardar um ano e 6 meses após a 
entrada em vigor do regulamento, os dados 
referidos no nº 2 para inscrição no registo 
de substâncias.
2. Os seguintes dados serão notificados no 
formato estabelecido pela Agência, nos 
termos do artigo 108º:
a) nome e endereço do fabricante ou 
importador, bem como indicação da pessoa 
de contacto;
b) uma declaração sobre a eventual 
autorização da publicação do nome e 
endereço do fabricante ou do importador, 
nos termos do artigo 22º-B, nº 2;
c) nome da substância e, caso seja 
necessário, do grupo da substância, 
incluindo o número CAS, se disponível;
d) o volume de produção por ano em 
quantidades progressivas (> 1 t, > 10 t, > 
100 t, > 1000 t);
e) a indicação dos eventuais parâmetros 
toxicológicos ou ecotoxicológicos 
relativamente aos quais o fabricante ou 
importador disponha de estudos pertinentes 
realizados através de ensaios com animais 
vertebrados;
f) uma declaração indicando se a 
substância será utilizada exclusivamente 
como produto intermédio isolado nas 
instalações ou isolado transportado;
g) uma declaração indicando se o 
fabricante ou importador está disposto a 
participar num consórcio, nos termos do 
artigo 10º.
3. Se o prazo previsto no nº 1 expirar, a 
Agência pode autorizar o pedido 
apresentado num prazo alargado de mais 6 
meses ou, caso se justifique, a notificação 
posterior ao registo das substâncias, nos 
termos do nº 2. No caso de uma notificação 
posterior, aplica-se o prazo para a 
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notificação das informações essenciais, nos 
termos do artigo 22º-C. Se a Agência 
recusar a notificação posterior, esta decisão 
pode ser contestada, em conformidade com 
o disposto nos artigos 87º, 88º e 89º.

Justificação

Este direito de recurso diz sobretudo respeito aos utilizadores a jusante, que, após a 
expiração do prazo de notificação ao registo das substâncias, constatam que uma substância 
importante não foi notificada pelo seu fornecedor.
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Alteração 114
Artigo 22 bis (novo), nºs 4 a 6

4. A Agência, nos termos do artigo 22º-A, 
atribuirá à notificação no registo das 
substâncias um número (número de registo 
prévio) e registará a data de recepção da 
notificação. A Agência informará 
imediatamente o fabricante ou importador 
em causa sobre o número de registo prévio 
e a data de recepção. Além disso, a Agência 
indicará ao fabricante ou importador as 
obrigações de notificação, nos termos do 
artigo 22º-C, e as consequências do não 
cumprimento dessas obrigações.
O número de registo prévio comprova o 
direito provisório de fabricação ou 
importação da substância, na acepção do 
artigo 21º.
5. No que diz respeito aos produtos 
intermédios isolados nas instalações e 
isolados transportados, aplica-se o nº 4, em 
conformidade com a atribuição pela 
Agência de um número de registo à 
notificação ao registo das substâncias, na 
acepção do artigo 18º, nº 1.
6. Os utilizadores a jusante comunicarão à 
Agência, no prazo de 1 ano após a 
publicação do registo das substâncias, nos 
termos do nº 2 do artigo 22º-B, a 
disponibilidade de estudos obtidos através 
de ensaios com animais vertebrados sobre 
parâmetros toxicológicos ou 
ecotoxicológicos. A Agência completará o 
registo das substâncias e publicará esses 
dados 30 dias após ter expirado o prazo 
referido na primeira frase do nº 5.

Justificação

As propriedades tóxicas da substância, a taxa de exposição e as quantidades de produção são 
determinantes para o estabelecimento da prioridade. Cada substância será incluída numa 
das listas de tratamento e, em determinado momento, será exigido o seu registo. Deste modo, 
obtém-se mais rapidamente um nível mais elevado de segurança e é facilitada a constituição 
de consórcios.
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Alteração 115
Artigo 22 ter (novo), Título

Registo das substâncias

Justificação

A publicação da lista ou inventário de substâncias pela Agência assegura, atempadamente, 
um nível elevado de transparência.

Alteração 116
Artigo 22 ter (novo), nºs 1 a 3

1. A Agência realizará um registo de 
substâncias com as indicações previstas no 
artigo 22º-A.
2. A Agência publicará todas as 
substâncias notificadas ao registo das 
substâncias 1 mês após ter expirado o prazo 
de notificação, nos termos do nº 1 do artigo 
22º-A, indicando:
a) o nome da substância e, caso seja 
necessário, do grupo da substância, 
incluindo o número CAS, se disponível;
b) caso seja necessário, o nome e endereço 
do fabricante ou importador, desde que 
exista uma autorização nesse sentido, nos 
termos da alínea b) do nº 2 do artigo 22º-A;
c) a indicação dos parâmetros toxicológicos 
ou ecotoxicológicos relativamente aos quais 
existam estudos, obtidos através de ensaios 
com animais vertebrados;
d) uma indicação de quando a substância 
deve ser registada (primeira lista de 
tratamento das substâncias), nos termos do 
artigo 22º-E, no prazo de 5 anos após a 
entrada em vigor do regulamento.
3. A Agência publicará as informações 
previstas no nº 2 contidas nas notificações 
posteriores autorizadas, nos termos do nº 3 
do artigo 22º-A, no prazo de um mês após 
ter expirado o prazo de notificação 
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posterior.

Alteração 117
Artigo 22 quater (novo), Título

Informações essenciais

Alteração 118
Artigo 22 quater (novo), nºs 1 a 5

1.  Cada fabricante ou importador de uma 
substância mencionada no registo das 
substâncias comunicará à Agência, no 
prazo de 3 anos e 6 meses após a 
publicação do registo das substâncias, nos 
termos do nº 2 do artigo 22º-B,  
informações essenciais relativamente a 
cada substância, nos termos do nº 2. A 
primeira frase não se aplica às substâncias 
da primeira lista de tratamento das 
substâncias (artigo 22º-E).
2. Os seguintes dados serão transmitidos 
como informações essenciais, no formato 
estabelecido pela Agência, nos termos do 
artigo 108º:
a) dados sobre as propriedades das 
substâncias, nos termos do Anexo V; no 
que diz respeito às substâncias fabricadas 
ou importadas por fabricantes ou 
importadores comunitários numa 
quantidade inferior a 10 toneladas por ano, 
serão transmitidas as informações 
disponíveis sobre as propriedades das 
substâncias, nos termos do Anexo V;
b) classificação e identificação, se 
disponíveis;
c)  dados sobre as categorias de utilização, 
nos termos do Anexo I-B bis (novo);
d)  dados sobre a exposição, nos termos do 
Anexo I-B ter (novo);
e)  a inclusão na segunda lista de 
tratamento das substâncias, nos termos da 
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alínea b) do nº 1 do artigo 22º-F, em 
conformidade com os critérios do Anexo 
I-B ter (novo), se necessário.
3. Se o prazo previsto no nº 1 expirar, a 
Agência pode autorizar o pedido 
apresentado num prazo alargado de mais 6 
meses ou, caso se justifique, a notificação 
posterior de informações essenciais, nos 
termos do nº 2, bem como de dados, nos 
termos do nº 2 do artigo 22º-A, relativos a 
uma substância incluída no registo das 
substâncias. Neste caso, a Agência atribui 
ao fabricante/importador que recolhe as 
informações supracitadas um número de 
registo prévio.
4. À excepção dos monómeros, que podem 
ser utilizados como produtos intermédios 
isolados nas instalações ou isolados 
transportados, os nºs 1 a 5 não se aplicam 
aos produtos intermédios isolados nas 
instalações ou isolados transportados. No 
entanto, os fabricantes ou importadores 
destas substâncias recolherão, no prazo 
previsto no nº 1, as informações referidas 
na alínea a) do nº 2 sobre as propriedades 
das substâncias, nos termos do Anexo V, à 
excepção das informações sobre 
sensibilização; tais informações serão 
disponibilizadas às autoridades 
competentes no quadro das inspecções 
oficiais (artigo 122º), bem como à Agência, 
mediante pedido.
5.  Aplicam-se, em conformidade, os artigos 
10º e 18º, nº 2, primeira e terceira frases, e 
os nºs 3 e 4.

Alteração 119
CAPÍTULO 3 (novo), Título

ESTABELECIMENTO DE 
PRIORIDADES PARA O REGISTO 

DURANTE O REGIME TRANSITÓRIO
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Alteração 120
Artigo 22 quinquies (novo), Título

Princípios

Alteração 121
Artigo 22 quinquies (novo), nºs 1 a 4

1. O registo de substâncias, em 
conformidade com o disposto no Capítulo 
2, efectua-se, durante o regime transitório, 
de acordo com as prioridades estabelecidas 
nas seguintes disposições.
2. A fim de estabelecer as prioridades, a 
Agência elaborará, nos termos dos artigos 
22º-E e 22º-F, quatro listas de prioridades, 
de acordo com as informações fornecidas 
pelos fabricantes e importadores no registo 
prévio (Capítulo 2). A Agência completa ou 
modifica as listas de tratamento das 
substâncias, na medida em que as 
notificações posteriores autorizadas ao 
registo das substâncias (artigo 22º-A, nº 3) 
ou de informações essenciais (artigo 22º-C, 
nº 3) completem ou modifiquem as 
informações fornecidas pelos fabricantes 
ou importadores no registo prévio.
3. Caso vários fabricantes ou importadores 
forneçam informações divergentes em 
relação à mesma substância, a Agência 
terá em consideração as informações que 
estabeleçam uma prioridade mais elevada.
4. Mediante pedido e caso se justifique, a 
Agência pode atribuir uma prioridade mais 
elevada a uma substância, nos termos do nº 
3, se as informações do requerente no 
registo prévio, nos termos do artigo 22º-E 
ou do artigo 22º-F, confirmarem essa 
prioridade relevante. Caso a decisão da 
Agência seja desfavorável, nos termos da 
primeira frase, o requerente pode, em 
conformidade com o disposto nos artigos 
87º, 88º e 89º, contestar essa decisão.
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Alteração 122
Artigo 22 sexies (novo), Título

Substâncias da primeira lista de tratamento 
das substâncias

Alteração 123
Artigo 22 sexies (novo), nºs 1 e 2

1. O registo das substâncias da primeira 
lista de tratamento deve ter lugar num 
prazo de 5 anos a partir da entrada em 
vigor do presente regulamento. As 
substâncias incluídas nesta lista são as 
seguintes:
a) substâncias de integração progressiva 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 
das categorias 1 e 2, de acordo com o 
Anexo 1 da Directiva 67/548/CEE e, 
segundo as informações fornecidas pelo 
fabricante ou pelo importador sobre os 
volumes de produção (artigo 22º bis, nº 2, 
alínea d), fabricadas na Comunidade ou 
importadas em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano, por 
fabricante ou por importador;    
b) substâncias de integração progressiva se, 
de acordo com as informações fornecidas 
pelo fabricante ou pelo importador sobre o 
volume de produção (Artigo 22º bis, nº 2, 
alínea d), forem fabricadas na Comunidade 
ou importadas em quantidades iguais ou 
superiores a 1000 toneladas por ano, por  
fabricante ou por importador; 
2. A publicação da primeira lista de 
tratamento e eventuais aditamentos ou 
alterações processa-se de acordo com o 
disposto no nº 2, alínea d), do Artigo 22º 
ter) a par da publicação do registo de 
substâncias.

Alteração 124
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Artigo 22 septies (novo), Título

Substâncias da 2ª à 4ª lista de tratamento

Alteração 125
Artigo 22 septies (novo), nºs 1 a 4

1. O registo das substâncias da segunda 
lista de tratamento deve ter lugar num 
prazo de 7 anos a partir da data de entrada 
em vigor do presente regulamento. As 
substâncias que figuram nesta lista de 
tratamento são as seguintes:  
a) substâncias de integração progressiva 
que, de acordo com as informações 
fornecidas pelo fabricante ou pelo 
importador sobre o volume de produção 
(artigo 22º bis, nº 2, alínea d)), sejam 
fabricadas na Comunidade ou importadas, 
em quantidades iguais ou superiores a 100 
toneladas por ano, por fabricante ou por 
importador;  
b) substâncias de integração progressiva se, 
de acordo com as informações fornecidas 
pelo fabricante ou pelo importador sobre o 
volume de produção (artigo 22º bis, nº 2, 
alínea d)), forem fabricadas na 
Comunidade ou importadas, em 
quantidades iguais ou superiores a 1 
tonelada por ano, por fabricante ou por 
importador, e se foram classificadas por 
um fabricante ou importador na segunda 
lista de tratamento de substâncias, de 
acordo com os critérios do Anexo I ter 
(novo), nos termos do disposto no nº 2, 
alínea e), do Artigo 22º quater; tal 
processa-se sem prejuízo do disposto no 
Artigo 22º sexies;  
2. O registo de substâncias da 3ª lista de 
tratamento deve ter lugar no prazo de 9 
anos a partir da entrada em vigor do 
presente regulamento. As substâncias que 
figuram nesta lista são substâncias de 
integração progressiva que, de acordo com 
as informações fornecidas pelo fabricante 
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ou pelo importador sobre o volume de 
produção (nº 2, alínea d), do Artigo 22º 
bis), sejam  fabricadas na Comunidade ou 
importadas em quantidades iguais ou 
superiores a 10 toneladas por ano, por 
fabricante ou por importador, e que não 
sejam abrangidas pelas condições de 
registo previstas na alínea b) do nº 1.      
3. O registo das substâncias da 4ª lista de 
tratamento deve ter lugar no prazo de 11 
anos a partir da entrada em vigor do 
regulamento. As substâncias que figuram 
nesta lista são substâncias de integração 
progressiva se, de acordo com as 
informações fornecidas pelo fabricante ou 
pelo importador sobre o volume de 
produção (nº 2, alínea d), do Artigo 22º bis) 
forem fabricadas na Comunidade ou 
importadas, em quantidades iguais ou 
superiores a 1 tonelada por ano, por 
fabricante ou por importador, e que não 
sejam abrangidas pelas condições de 
registo previstas na alínea b) do nº 1.
4. A Agência publica as 2ª, 3ªe 4ª listas de 
tratamento num período de um mês após 
expiração do prazo previsto no nº 1 do 
Artigo 22º quater) para fins de notificação 
de informações essenciais. Sempre que 
notificações complementares de 
informações essenciais objecto de 
autorização (nº 3 do Artigo 22º quater), nos 
termos do disposto no nº 2, segunda frase, 
do Artigo 22º quinquies e do nº 3 do Artigo 
22º quinquies, impliquem um aditamento 
ou alteração das listas de tratamento, a 
Agência publica estes aditamentos ou 
alterações no prazo de um mês após 
expiração do prazo de notificação 
complementar mencionado nº 3 do Artigo 
22º quater.    

Alteração 126
Artigo 26 nº 1 a 5
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1. Para beneficiar do regime transitório 
previsto no artigo 21.º, cada potencial 
registando de uma substância de 
integração progressiva apresentará, no 
formato especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108.º, todas as 
informações seguintes:

Suprimido

a) O nome da substância e, se for caso 
disso, do grupo de substâncias, incluindo os 
respectivos números EINECS e CAS, se 
disponíveis;
b) O seu nome e endereço e o nome da 
pessoa de contacto;
c) O prazo previsto para o registo e o 
intervalo de tonelagem esperado;
d) A indicação dos eventuais 
parâmetros/propriedades físico-químicos, 
toxicológicos e ecotoxicológicos 
relativamente aos quais disponha de 
estudos ou informações pertinentes para 
efeitos dos requisitos de informação do 
registo;
e) Uma declaração indicando se os estudos 
mencionados na alínea d) incluem ou não 
ensaios com animais vertebrados e, em 
caso negativo, se pretende, com o seu 
registo, efectuar uma declaração afirmativa 
para efeitos da alínea a), subalínea x), do 
artigo 9.º.
O potencial registando pode limitar as 
informações a apresentar de acordo com o 
primeiro parágrafo aos 
parâmetros/propriedades relativamente aos 
quais foi necessária a realização de 
ensaios.
2. As informações referidas no n.º 1 serão 
apresentadas, o mais tardar, 18 meses 
antes:
a) Do prazo fixado no n.º 1 do artigo 21.º 
no tocante às substâncias de integração 
progressiva fabricadas ou importadas em 
quantidades iguais ou superiores a 
1.000 toneladas por ano;
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b) Do prazo fixado no n.º 2 do artigo 21.º 
no tocante às substâncias de integração 
progressiva fabricadas ou importadas em 
quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano. 
3. Aos registandos que não apresentarem 
as informações exigidas no n.º 1 não 
poderá aplicar-se o artigo 21.º.
4. Os fabricantes e importadores de 
substâncias de integração progressiva em 
quantidades inferiores a uma tonelada por 
ano, bem como os utilizadores a jusante, 
poderão apresentar as informações a que se 
refere o n.º 1 à Agência usando o formato 
especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108.º.
5. A Agência registará numa base de dados 
as informações transmitidas de acordo com 
os n.os 1 a 4. Dará acesso aos dados sobre 
as diferentes substâncias aos fabricantes e 
importadores que tiverem apresentado 
informações sobre essas substâncias de 
acordo com os n.os 1 a 4. As autoridades 
competentes dos Estados-Membros também 
terão acesso a esses dados.

Justificação

Suprimido do Título III, na medida em que o pré-registo deveria, por princípio,  ser 
regulamentado no Título II bis relativo ao registo (Cf. nomeadamente artigos 20º bis e 22º 
bis). Do ponto de vista da redução da experimentação animal, não é indispensável o pré-
registo.    

Alteração 127
Artigo 27 nº 1

1. Todos os fabricantes e importadores que 
tiverem comunicado à Agência, em 
conformidade com o artigo 26º, informações 
sobre uma mesma substância de integração 
progressiva participarão num fórum de 
intercâmbio de informações sobre uma 
substância (FIIS).

1. Todos os fabricantes e importadores que 
tiverem comunicado à Agência, em 
conformidade com o artigo 22º bis, 
informações sobre uma mesma substância de 
integração progressiva participarão num 
fórum de intercâmbio de informações sobre 
uma substância (FIIS).
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Justificação

A presente alteração decorre da supressão do artigo 26º. Doravante, as informações devem 
ser notificadas no registo de substâncias, de acordo com o disposto no artigo 22º bis.  

Alteração 128
Artigo 28 nº 1

1. Antes da realização de ensaios que 
envolvam animais vertebrados para 
satisfazer os requisitos de informação 
necessários ao registo, um participante num 
FIIS investigará se já existe um estudo 
pertinente, consultando, para esse efeito, a 
base de dados mencionada no artigo 26º e 
comunicando com os outros participantes do 
respectivo FIIS. Se houver um estudo 
pertinente disponível no FIIS, um 
participante do Fórum que teria de executar 
um ensaio em animais vertebrados solicitará 
esse estudo nos primeiros dois meses após o 
prazo previsto no n.º 2 do artigo 26º.

1. Antes da realização de ensaios que 
envolvam animais vertebrados para 
satisfazer os requisitos de informação 
necessários ao registo, um participante num 
FIIS investigará se já existe um estudo 
pertinente, consultando, para esse efeito, o 
registo de substâncias mencionado no 
artigo 22º ter e comunicando com os outros 
participantes do respectivo FIIS. Se houver 
um estudo pertinente disponível no FIIS, um 
participante do Fórum que teria de executar 
um ensaio em animais vertebrados solicitará 
esse estudo.

Justificação

A presente alteração decorre da supressão do artigo 26º. As informações devem agora ser 
notificadas no registo de substâncias, de acordo com o disposto no artigo 22º ter.

É preferível que a exigência relativa a estudos em matéria de experimentação com animais 
vertebrados não esteja sujeita a um prazo, na medida em que os estudos já são necessários, 
quer com o objectivo de coligir as informações essenciais previstas no artigo 22º quater, quer 
no momento do registo. Além disso, deve ser possível requerer estudos numa fase mais 
precoce, caso se tencione, por exemplo, proceder mais cedo ao registo.   

Alteração 129
Artigo 28 nº 2

2. Se não houver um estudo pertinente 
envolvendo ensaios em animais vertebrados 
disponível no FIIS, o participante entrará em 
contacto com outros participantes desse 
Fórum que tiverem apresentado informações 
sobre a mesma utilização ou sobre uma 
utilização semelhante da substância e que 
possam ter necessidade de executar esse 
estudo. Os participantes tomarão todas as 
medidas razoáveis para chegar a acordo 

2. Se não houver um estudo pertinente 
envolvendo ensaios em animais vertebrados 
disponível no FIIS, o participante entrará em 
contacto com outros participantes desse 
Fórum que tiverem apresentado informações 
sobre a mesma utilização ou sobre uma 
utilização semelhante da substância e/ou 
sobre categorias de utilização e de 
exposição que possam ter necessidade de 
executar esse estudo. Os participantes 
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sobre quem o fará em nome dos outros 
participantes.

tomarão todas as medidas razoáveis para 
chegar a acordo sobre quem o fará em nome 
dos outros participantes.

Alteração 130
Artigo 28 bis (novo) Título

Competência e segurança jurídica

Alteração 131
Artigo 28 bis (novo), nº 1

1. Salvo disposição em contrário, a Agência 
será competente para tomar decisões nos 
termos do presente Título.  

Justificação

Por razões de clareza, importa mencionar explicitamente que a Agência tem competências 
para todo o Título III.   

Alteração 132
Artigo 28 bis (novo), nº 2

2. As decisões tomadas pela Agência ao 
abrigo do presente título podem ser objecto 
de recurso interposto em conformidade 
com os artigos 87º, 88º e 89º.    

Justificação

Em vez de uma enumeração exaustiva, o direito de recurso deveria ser definido de forma 
central neste ponto do texto.

Alteração 133
Artigo 29, nº 1, parágrafo 1 bis) (novo)

Este princípio não se aplica a substâncias e 
a preparações comercializadas em 
quantidades inferiores a 1 kg por ano, ou 
no quadro de um fornecimento único para 
fins de investigação científica e de 
desenvolvimento.
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Justificação

Seria desproporcionado requerer a elaboração de  uma ficha de segurança para quantidades 
ínfimas ou para um fornecimento único (por exemplo, de um docente universitário). 

Alteração 134
Artigo 29, nº 3

3. Se uma preparação não cumprir os 
critérios para a sua classificação como 
perigosa nos termos dos artigos 5.º, 6.º e 7.º 
da Directiva 1999/45/CE, mas se contiver, 
numa concentração individual que seja 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, pelo menos uma 
substância com efeitos perigosos para a 
saúde ou para o ambiente, ou uma substância 
para a qual a regulamentação comunitária 
preveja limites de exposição no local de 
trabalho, o responsável pela colocação no 
mercado dessa preparação, quer se trate do 
fabricante, do importador, de um utilizador a 
jusante ou de um distribuidor, fornecerá, a 
pedido de um utilizador a jusante, uma 
ficha de segurança elaborada em 
conformidade com o ponto 4 do anexo Ia.

3. Se uma preparação não cumprir os 
critérios para a sua classificação como 
perigosa nos termos dos artigos 5.º, 6.º e 7.º 
da Directiva 1999/45/CE, mas se contiver, 
numa concentração individual que seja 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, pelo menos uma 
substância com efeitos perigosos para a 
saúde ou para o ambiente, ou uma substância 
para a qual a regulamentação comunitária 
preveja limites de exposição no local de 
trabalho, o responsável pela colocação no 
mercado dessa preparação, quer se trate do 
fabricante, do importador, de um utilizador a 
jusante ou de um distribuidor, fornecerá  
uma ficha de segurança elaborada em 
conformidade com o ponto 4 do anexo Ia.

Justificação

No caso de substâncias perigosas, deveria ser automaticamente enviada uma ficha de 
segurança aos utilizadores a jusante.

Alteração 135
Artigo 29, nº 6, parágrafo 2

Sempre que se realize uma avaliação de 
segurança química, os perfis de exposição 
pertinentes serão descritos num anexo à 
ficha de segurança.

Sempre que se realize uma avaliação de 
segurança química, importa descrever os 
perfis de exposição pertinentes ou as 
categorias de exposição nas diferentes 
secções da ficha de segurança e/ou colocá-
las à disposição por via electrónica. 
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Justificação

A extensão de uma ficha de segurança a anexos relativos a perfis de exposição contraria os 
requisitos vigentes a nível internacional aplicáveis a uma ficha de segurança. Uma 
multiplicidade de anexos com numerosos perfis de exposição não é viável na prática e gera 
um ónus suplementar não aceitável, em particular para as PME, na medida em que a ficha de 
segurança prevê não apenas a descrição da utilização da substância, mas também medidas 
de gestão de riscos. Além disso, a ficha de segurança deve satisfazer os requisitos GHS 
(sistema global harmonizado).

Alteração 136
Artigo 29, nº 7

7. Para utilizações identificadas, um 
utilizador a jusante deve usar as informações 
apropriadas constantes da ficha de segurança 
que lhe é fornecida.

7. Para categorias de exposição 
identificadas, um utilizador a jusante deve 
usar as informações apropriadas constantes 
da ficha de segurança que lhe é fornecida.

Justificação

O dever de reenviar fichas de segurança, por força de aplicação do regulamento, de que os 
utilizadores a jusante já disponham constituiria um ónus desnecessário.    

Alteração 137
Artigo 29, nº 8

8. A ficha de segurança será fornecida em 
papel ou por meios electrónicos, o mais 
tardar no momento da primeira entrega de 
uma substância após a entrada em vigor do 
presente regulamento. Os fornecedores 
procederão à sua actualização, sem demora, 
nas seguintes ocasiões:

8. A ficha de segurança será fornecida em 
papel ou por meios electrónicos, o mais 
tardar no momento da primeira entrega de 
uma substância após a entrada em vigor do 
presente regulamento, desde que uma ficha 
de segurança que satisfaça o disposto no nº 
6 do artigo 29º não tenha sido já fornecida 
antes da entrada em vigor do presente 
regulamento. Os fornecedores procederão à 
sua actualização, sem demora, nas seguintes 
ocasiões:

Justificação

O dever de reenviar fichas de segurança, por força de aplicação do regulamento, de que os 
utilizadores a jusante já disponham constituiria um ónus desnecessário.

Alteração 138
Artigo 30, Título

Obrigação de comunicar informações a Obrigação de comunicar informações a 
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jusante da cadeia de abastecimento sobre 
substâncias e preparações para as quais não 
é exigida uma ficha de segurança

jusante da cadeia de abastecimento sobre 
substâncias e preparações para as quais é 
transmitida uma ficha de segurança

Alteração 139
Artigo 30, nº 1

1. Todos os agentes da cadeia de 
abastecimento de uma substância estreme ou 
numa preparação que não sejam obrigados,
nos termos do artigo 29.º, a fornecer uma 
ficha de segurança, deverão comunicar, ao 
utilizador ou distribuidor imediatamente a 
jusante na cadeia de abastecimento, as 
informações mencionadas a seguir:

1. Todos os agentes da cadeia de 
abastecimento de uma substância estreme ou 
numa preparação que não forneçam, nos 
termos do artigo 29.º, uma ficha de 
segurança, deverão comunicar, ao utilizador 
ou distribuidor imediatamente a jusante na 
cadeia de abastecimento, as informações 
mencionadas a seguir:

Justificação

O requisito não deve aplicar-se quando é fornecida uma ficha de segurança.. 
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Alteração 140
Artigo 30, nº 1, alínea a)

a) O(s) eventual(ais) número(s) de registo 
mencionado(s) no n.º 1 do artigo 18.º;

suprimido

Justificação

Não se afigura adequado que, para substâncias incluídas em preparações classificadas como 
não perigosas, deva ser comunicado o número de registo na ficha de segurança, ao passo 
que, para preparações perigosas com uma ficha de segurança só devam ser comunicados os 
componentes perigosos e não os não perigosas com indicação do número de registo.  

Alteração 141
Artigo 34, nº 2

2. Qualquer utilizador a jusante terá direito a 
comunicar uma utilização, por escrito, ao 
fabricante, importador ou utilizador a jusante 
que lhe fornece uma substância, com o 
objectivo de fazer dela uma utilização 
identificada. Ao fazê-lo, fornecerá 
informações suficientes que permitam ao seu 
fornecedor a elaboração de um perfil de 
exposição para a referida utilização, para 
inclusão na avaliação de segurança química.

2. Qualquer utilizador a jusante terá direito a 
comunicar uma utilização ou categorias de 
utilização e de exposição por escrito, ao 
fabricante, importador ou utilizador a jusante 
que lhe fornece uma substância, com o 
objectivo de fazer dela uma utilização 
identificada. Ao fazê-lo, fornecerá 
informações suficientes que permitam ao seu 
fornecedor tê-las em conta, para inclusão na 
avaliação de segurança química.

Justificação

Em vez de indicar as utilizações individualmente, deveria ser suficiente indicar as categorias 
de utilização e de exposição, por forma a que o destinatário não tenha de comunicar 
informações comerciais confidenciais aos seus fornecedores primários. 

Alteração 142
Artigo 34, nº 3

3. No respeitante a substâncias registadas, o 
fabricante ou importador deverá dar 
cumprimento à obrigação estabelecida no 
artigo 13.º antes de voltar a fornecer a
substância ao utilizador a jusante que 
apresentou o pedido, desde que o pedido
tenha sido feito, pelo menos, um mês antes 
do fornecimento ou, se esta data for 
posterior, no prazo de um mês após o 

3. No respeitante a substâncias registadas, o 
fabricante ou importador deverá dar 
cumprimento à obrigação estabelecida no 
artigo 13.º antes de voltar a fornecer a 
substância ao utilizador a jusante que 
notificou a utilização ou categorias de 
utilização e de exposição desde que a 
notificação tenha sido feita, pelo menos, um 
mês antes do fornecimento ou, se esta data 
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pedido. No que toca às substâncias de 
integração progressiva, o fabricante ou 
importador deverá dar cumprimento ao 
referido pedido e às obrigações estabelecidas 
no artigo 13.º antes do prazo pertinente 
estabelecido no artigo 21.º, desde que o 
utilizador a jusante tenha apresentado o 
pedido pelo menos 12 meses antes do prazo 
em questão.

for posterior, no prazo de um mês após o 
pedido. No que toca às substâncias de 
integração progressiva, o fabricante ou 
importador deverá dar cumprimento ao 
referido pedido e às obrigações estabelecidas 
no artigo 13.º antes do prazo pertinente 
estabelecido no artigo 21.º, desde que o 
utilizador a jusante tenha apresentado o 
pedido pelo menos 12 meses antes do prazo 
em questão.

Alteração 143
Artigo 34, nº 4

4. Um utilizador a jusante de uma substância 
estreme ou numa preparação elaborará um 
relatório de segurança química em 
conformidade com o anexo XI no tocante a 
qualquer utilização que não se enquadre nas 
condições descritas num perfil de exposição 
que lhe tenha sido comunicado numa ficha 
de segurança.

4. Um utilizador a jusante de uma substância 
estreme ou numa preparação elaborará um 
relatório de segurança química em 
conformidade com o anexo XI no tocante a 
qualquer utilização ou categoria de 
utilização e de exposição que não se 
enquadre nas condições descritas num perfil 
de exposição ou de uma categoria de 
utilização e exposição mencionadas que lhe 
tenha sido comunicado numa ficha de
segurança. Tal aplica-se exclusivamente a 
substâncias a partir de 1 tonelada/ano.

Justificação

Os utilizadores a jusante, nomeadamente PME, não devem ter de elaborar um relatório de 
segurança química para cada utilização única que não se enquadre nas condições descritas 
por um fornecedor anterior. Tal só deverá ter lugar em caso de desvios em relação às 
categorias de utilização e de exposição. É necessário um limiar quantitativo, na medida em 
que, caso contrário, os utilizadores a jusante teriam de elaborar um relatório de segurança 
química, mesmo em caso de quantidades ínfimas, ao contrário do que sucederia com 
fabricantes/importadores.  

Alteração 144
Artigo 35, nº 1

1. Antes de dar início a uma utilização 
específica de uma substância que tenha sido 
registada por um agente a montante na 
cadeia de abastecimento, de acordo com os 
artigos 5.º ou 16.º, qualquer utilizador a 
jusante transmitirá à Agência as informações 
especificadas no n.º 2 do presente artigo, se 

1. Antes de dar início a uma utilização 
específica de uma substância 
correspondente a uma categoria de 
utilização e de exposição que tenha sido 
registada por um agente a montante na 
cadeia de abastecimento, de acordo com os 
artigos 5.º ou 16.º, qualquer utilizador a 
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lhe tiver sido fornecida uma ficha de 
segurança que inclua um perfil de exposição 
e o utilizador a jusante estiver a fazer uma 
utilização da substância que não se enquadre 
nas condições descritas nesse perfil de 
exposição.

jusante transmitirá à Agência as informações 
especificadas no n.º 2 do presente artigo, se 
lhe tiver sido fornecida uma ficha de 
segurança que inclua um perfil de exposição 
e/ou uma categoria de utilização e de 
exposição e o utilizador a jusante estiver a 
fazer uma utilização da substância que não 
se enquadre nas condições descritas nesse 
perfil de exposição nas condições aí 
descritas.

Alteração 145
Artigo 35, nº 2, alínea e)

e) Uma descrição genérica e resumida da(s) 
utilização(ões);

e) Uma descrição genérica e resumida da(s) 
utilização(ões) e/ou categorias de utilização 
e de exposição;

Alteração 146
Artigo 35, nº 2, alínea f)

f) Uma proposta de ensaios suplementares 
em animais vertebrados, caso o utilizador a 
jusante o considere necessário para 
completar a sua avaliação de segurança 
química.

Suprimida

Justificação

A proposta relativa a ensaios suplementares me animais vertebrados pode ser suprimida, na 
medida em que a indicação da categoria de exposição, nos termos do nº 2 do artigo 35º, em 
conjugação com o novo Anexo IX bis, não contemplada até à data pelo fabricante/importador 
já tem em consideração os ensaios em causa.    

Alteração 147
Artigo 38, nº 1

1. Para efeitos dos artigos 39.º a 43.º, a 
autoridade competente será a autoridade 
competente do Estado-Membro em que se 
realiza o fabrico ou em que o importador se 
encontra estabelecido.

1. Para efeitos dos artigos 39.º a 46.º, a 
autoridade competente será a Agência.

Justificação

A fim de salvaguardar a uniformidade, segurança jurídica e eficiência, a Agência deve ser a 
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única instância de decisão responsável para todas as questões relacionadas com a avaliação.    
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Alteração 148
Artigo 38, nº 2

2. Se vários fabricantes ou importadores 
tiverem formado um consórcio em 
conformidade com os artigos 10.º ou 17.º, a 
autoridade competente será a do 
Estado-Membro do fabricante ou 
importador que apresenta os dados à 
Agência em nome dos outros, em 
conformidade com os referidos artigos.

Suprimido

Alteração 149
Artigo 39, nº 1

1. A autoridade competente analisará todas 
as propostas de ensaios apresentadas num 
registo ou num relatório de um utilizador a 
jusante para fornecimento das informações 
especificadas nos anexos VII e VIII 
relativamente a uma substância.

Suprimido

Justificação

Não está prevista um projecto de  propostas de análise, na medida em que já foram 
disponibilizadas as informações pertinentes para uma utilização segura no âmbito do registo. 
Deve portanto ser suprimida a missão de análise que incumbe à autoridade 
responsável/Agência.  

Alteração 150
Artigo 39, nº 2, alíneas a), b) e c)

2. Com base na análise referida no n.º 1, a 
autoridade competente redigirá uma das 
seguintes decisões e essa decisão será 
adoptada em conformidade com o 
procedimento estabelecido nos artigos 48º e 
49º:

Suprimido

a) Uma decisão exigindo que o(s) 
registando(s) ou o(s) utilizador(es) a 
jusante em causa efectuem o ensaio 
proposto e estabelecendo um prazo para a 
apresentação do resumo do resultado do 
ensaio ou do resumo consistente do estudo, 
se tal for exigido pelo anexo I;
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b) Uma decisão em conformidade com a 
alínea a), mas alterando as condições para 
a realização do ensaio;
c) Uma decisão rejeitando a proposta de 
ensaio.

Alteração 151
Artigo 39, nº 3

3. O registando apresentará à Agência as 
informações exigidas.

Suprimido

Alteração 152
Artigo 40, nº 1

1) A autoridade competente pode examinar 
qualquer registo com o objectivo de verificar 
que: 

1) A Agência pode examinar qualquer 
registo com o objectivo de verificar que:

Alteração 153
Artigo 40, nº 1, alínea a)

a) A informação constante do(s) processo(s) 
técnico(s) apresentados nos termos do artigo
9.º satisfaz os requisitos dos artigos 9.º, 11.º 
e 12.º e dos anexos IV a VIII;

a) A informação constante do(s) processo(s) 
técnico(s) apresentados nos termos dos 
artigos 9.º, 12º e 13º satisfaz os requisitos 
destes artigos e dos anexos 
correspondentes;

Alteração 154
Artigo 40, nº 1, alínea b)

b) As adaptações às informações 
normalmente exigidas e a respectiva 
justificação apresentadas no(s) processo(s) 
técnico(s) respeitam as normas que regem 
essas adaptações estabelecidas nos anexos 
V a VIII e as regras gerais estabelecidas no 
anexo IX.

Suprimido

Justificação

A Agência deve ter a possibilidade de analisar todos os documentos apresentados, incluindo 
o relatório de segurança química e as fichas de segurança.   
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Alteração 155
Artigo 40, nº 2

2. Com base numa análise efectuada nos 
termos do n.º 1, a autoridade competente
pode preparar um projecto de decisão que 
exija que o(s) registando(s) apresentem 
qualquer informação necessária para que 
o(s) registo(s) cumpram os requisitos de 
informação pertinentes e essa decisão será 
adoptada em conformidade com o 
procedimento estabelecido nos artigos 48.º e 
49.º.

2. Com base numa análise efectuada nos 
termos do n.º 1, a Agência pode preparar um 
projecto de decisão que exija que o(s) 
registando(s) apresentem qualquer 
informação necessária para que o(s) 
registo(s) cumpram os requisitos de 
informação pertinentes e essa decisão será 
adoptada em conformidade com o 
procedimento estabelecido nos artigos 48.º e 
49.º.

Alteração 156
Artigo 41, nº 1

1. A autoridade competente examinará 
qualquer informação apresentada na 
sequência de uma decisão tomada ao abrigo 
dos artigos 39.º ou 40º e redigirá, caso 
necessário, os projectos de decisões 
apropriados em conformidade com os 
artigos 39.º ou 40º.

1. A Agência examinará qualquer 
informação apresentada na sequência de uma 
decisão tomada ao abrigo do artigo 40º e 
redigirá, caso necessário, os projectos de 
decisões apropriados em conformidade com 
o artigo 40º.

Alteração 157
Artigo 41, nº 2

2. Depois de completado o processo de 
avaliação, a autoridade competente 
utilizará as informações obtidas nesta 
avaliação para efeitos do n.º 1 do artigo 
43.ºA bis, do n.º 3 do artigo 56.º e do n.º 2 
do artigo 66.º e transmiti-las-á à Comissão, 
à Agência e aos restantes 
Estados-Membros. A autoridade 
competente informará a Comissão, a 
Agência, o registando e as autoridades 
competentes dos restantes Estados-Membros 
das conclusões que tirou sobre o uso a dar às 
informações obtidas.

2. Depois de completado o processo de 
avaliação, a Agência informará a Comissão, 
a Agência, o registando e as autoridades 
competentes dos restantes Estados-Membros 
das conclusões que tirou sobre o uso a dar às 
informações obtidas para os efeitos 
previstos no nº 3 do artigo 56º e no nº 2 do 
artigo 66º.

Justificação

As informações obtidas na sequência da avaliação devem poder ser utilizadas no quadro dos 
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processos de autorização ou de restrição. 

Alteração 158
Artigo 42, nº 1

1. Uma autoridade competente que dê 
início à avaliação de uma proposta de 
ensaio ao abrigo do artigo 39.º notificará a 
Agência em conformidade.

Suprimido

Justificação

Não está prevista a apresentação de propostas de análise, na medida em que já foram 
disponibilizadas as informações pertinentes para uma utilização segura no âmbito do registo. 
Deve portanto ser suprimida a missão de análise que incumbe à autoridade 
responsável/Agência.

Além disso, não é aceitável ter de esperar por uma decisão das autoridades até 5 anos após 
apresentação das propostas de realização dos ensaios. 

Alteração 159
Artigo 42, nº 2

2. A autoridade competente elaborará um 
projecto de decisão, de acordo com o n.º 2 
do artigo 39.º, no prazo de 120 dias depois 
de receber da Agência um registo ou um 
relatório de um utilizador a jusante que 
contenha uma proposta de ensaio.

Suprimido

Alteração 160
Artigo 42, nº 3, alíneas a), b) e c)

3. No caso das substâncias de integração 
progressiva, a autoridade competente 
elaborará os projectos de decisão de acordo 
com o n.º 2 do artigo 39º:

Suprimido

a) No prazo de cinco anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento, para 
todos os registos recebidos dentro do prazo 
referido no n.º 1 do artigo 21º que 
contenham propostas de ensaios para 
satisfazer os requisitos de informação dos 
anexos VII e VIII;
b) No prazo de nove anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento, para 
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todos os registos recebidos dentro do prazo 
referido no n.º 2 do artigo 21º que 
contenham propostas de ensaios apenas 
para satisfazer os requisitos de informação 
do anexo VII;
c) Passados os prazos indicados nas alíneas 
a) e b), para os registos que contenham 
propostas de ensaios recebidas dentro do 
prazo mencionado no n.º 3 do artigo 21º.

Alteração 161
Artigo 42, nº 4

4. A autoridade competente de um 
Estado-Membro notificará a Agência em 
conformidade quando concluir as suas 
actividades de avaliação, ao abrigo do 
artigo 39.º, relativas a uma substância de 
integração progressiva.

Suprimido

Alteração 162
Artigo 43, nº 1

1. Uma autoridade competente que dê 
início à avaliação da conformidade de um 
registo ao abrigo do artigo 40.º notificará a 
Agência em conformidade.

Suprimido

Justificação

Não está prevista a apresentação das propostas de controlo, na medida em que todas as 
informações pertinentes para uma utilização segura já foram apresentadas no âmbito do 
registo.  

Alteração 163
Artigo 43, nº 2

2. A autoridade competente preparará um 
projecto de decisão em conformidade com o 
n.º 2 do artigo 40.º no prazo de 12 meses a 
contar do início da avaliação da substância.

2. A Agência preparará um projecto de 
decisão em conformidade com o n.º 2 do 
artigo 40.º no prazo de 12 meses a contar do 
início da avaliação da substância.

Alteração 164
Artigo 43, nº 3
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3. A autoridade competente de um 
Estado-Membro notificará a Agência em 
conformidade quando concluir as suas 
actividades de avaliação, ao abrigo do 
artigo 40.º, relativas a uma substância de 
integração progressiva.

Suprimido

Alteração 165
Artigo 43 A, parágrafo 1

A fim de proporcionar uma abordagem 
harmonizada, a Agência desenvolverá 
critérios de prioridade para as substâncias, 
tendo em vista a sua futura avaliação. A 
definição das prioridades far-se-á com base 
nos riscos. Os critérios de avaliação 
incluirão a tomada em consideração dos 
dados relativos ao perigo e à exposição e das 
gamas de tonelagem. A Agência tomará 
uma decisão sobre os critérios a adoptar 
quanto à prioridade das substâncias para 
avaliação futura. Os Estados-Membros 
utilizarão estes critérios na preparação dos 
seus planos evolutivos.

A fim de proporcionar uma abordagem 
uniforme e transparente, a Agência 
desenvolverá critérios em função dos riscos 
para efeitos de tomada de decisão quanto à 
escolha das substâncias para avaliação das 
substâncias. Os critérios de avaliação 
incluirão a tomada em consideração dos 
dados relativos ao perigo e à exposição e às 
medidas recomendadas em matéria de 
gestão de riscos. Nestes critérios devem ser 
mencionadas as circunstâncias em que as 
informações fornecidas nos termos do 
título II e o processo de avaliação nos 
termos do título VI são consideradas 
insuficientes para efeitos de avaliação dos 
riscos e gestão dos riscos de uma 
substância e da sua ou das suas 
utilização(ões) identificada(s).

Justificação

A Agência deve dispor de critérios que lhe permitam justificar uma decisão sobre uma 
avaliação mais detalhada e as razões para uma tal justificação devem ser transparentes. 
Trata-se nomeadamente de:

requisitos de informação que ultrapassem os requisitos previstos no artigos 9º, 12º e 13º;

síntese dos resultados de avaliações de processos relativos a vários registos de uma mesma 
substância ou de substâncias análogas;

adaptação indispensável de resultados contraditórios constatados nas avaliações relativas a 
vários registos de uma mesma substância ou de substâncias análogas.   

Alteração 166
Artigo 43 A bis, nº 1
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1. Um Estado-Membro incluirá uma 
substância num plano evolutivo, com o 
objectivo de se tornar a autoridade 
competente para efeitos dos artigos 44.º, 
45.º e 46.º, se esse Estado-Membro, quer em 
resultado de uma avaliação de um processo 
pela sua autoridade competente, referida 
no artigo 38.º, quer com base em qualquer 
outra fonte relevante, incluindo a 
informação constante do ou dos processos 
de registo, tiver razões para suspeitar que a 
substância constitui um risco para a saúde 
ou para o ambiente, em especial com base 
num dos seguintes elementos:

1. Caso a Agência considere necessário 
realizar uma avaliação de substâncias, 
adopta uma decisão nos termos do disposto 
nos artigos 43ºA, 48º e 49º.

Em caso de uma decisão positiva, a 
Agência inclui a substância em causa  num 
plano evolutivo para os efeitos previstos nos 
artigos 44º a 46º. Importa conferir 
prioridade a este plano, tendo em vista o 
risco existente.   

Justificação

Só poderá ser levada a efeito uma avaliação de substâncias quando se encontram satisfeitos 
os critérios previstos no artigo 43º. 

Alteração 167
Artigo 43 A bis, nº 1, alíneas a) e b)

a) Semelhança estrutural da substância 
com substâncias reconhecidamente 
preocupantes ou com substâncias 
persistentes e passíveis de bioacumulação 
que sugira que a substância, ou um ou 
mais dos produtos resultantes da sua 
transformação, tem propriedades que 
suscitam preocupações ou se é persistente e 
passível de bioacumulação;

Suprimido

b) Tonelagem agregada dos registos 
apresentados por vários registandos.

Alteração 168
Artigo 43 A bis, nº 2

2. Um plano evolutivo como referido no n.º Até 28 de Fevereiro de cada ano, a Agência 
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1 abrangerá um período de três anos, será 
anualmente actualizado e especificará as 
substâncias que o Estado-Membro pretende 
avaliar em cada ano. O Estado-Membro 
apresentará o plano evolutivo à Agência e 
aos restantes Estados-Membros até 28 de 
Fevereiro de cada ano. A Agência poderá 
apresentar observações e os 
Estados-Membros poderão também enviar 
as suas observações à Agência ou 
manifestar o seu interesse em avaliar uma 
substância até 31 de Março de cada ano.

apresenta ao Comité dos Estados-Membros 
um plano evolutivo. Este plano é aplicável 
por um período de três anos, é actualizado 
anualmente e contempla as substâncias que 
a Agência tenciona avaliar no decurso de 
um dado ano. 

A Agência deve informar o(s) registando(s) 
e publicar o plano evolutivo no seu sítio 
internet. 

Justificação

A Agência procede apenas a uma avaliação adicional se a substância e as suas utilizações 
preencherem os critérios de avaliação previstos no artigo 43º-A para efeitos de uma tal 
avaliação. 

Alteração 169
Artigo 43-A bis, nº 3

3. Nos casos em que não tenham sido 
apresentadas observações relativamente a 
um plano evolutivo ou mais nenhum 
Estado-Membro tenha manifestado o seu 
interesse, o Estado-Membro adoptará o seu 
plano evolutivo. A autoridade competente 
será a autoridade competente do 
Estado-Membro que incluiu a substância 
no seu plano evolutivo final.

Suprimido

Justificação

O procedimento é suprimido, na medida em que a Agência elabora ela própria o plano 
evolutivo. 

Alteração 170
Artigo 43-A bis, nº 4

4. Nos casos em que dois ou mais 
Estados-Membros tenham incluído a 
mesma substância nos seus projectos de 
planos evolutivos ou, após a apresentação 

Suprimido
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dos mesmos, tenham manifestado interesse 
na avaliação da mesma substância, a 
autoridade competente para efeitos dos 
artigos 44.º, 45.º e 46.º será determinada de 
acordo com o procedimento estabelecido 
nos segundo, terceiro e quarto parágrafos.
A Agência apresentará o assunto ao Comité 
dos Estados-Membros previsto no n.º 1, 
alínea e), do artigo 72º, a seguir designado 
“Comité dos Estados-Membros”, a fim de 
decidir qual a autoridade que actuará como 
autoridade competente, tendo em conta o 
princípio de que a distribuição das 
substâncias pelos Estados-Membros deve 
reflectir a respectiva proporção no produto 
interno bruto comunitário. Sempre que tal 
for possível, será dada prioridade aos 
Estados-Membros que já tenham realizado 
avaliações de processos da substância em 
causa, ao abrigo dos artigos 39º a 43º.
Se, no prazo de 60 dias após o envio para o 
Comité dos Estados-Membros, este chegar 
a um acordo unânime, os 
Estados-Membros em causa adoptarão em 
conformidade os seus planos evolutivos 
finais. A autoridade competente será a 
autoridade competente do Estado-Membro 
que incluiu a substância no seu plano 
evolutivo final.
Se o Comité dos Estados-Membros não 
chegar a acordo por unanimidade, a 
Agência apresentará as opiniões 
divergentes à Comissão, que decidirá qual 
a autoridade que actuará como autoridade 
competente, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 3 do artigo 
130º, os Estados-Membros adoptarão em 
conformidade os seus planos evolutivos 
finais.

Alteração 171
Artigo 43 A bis, nº 5
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5. Assim que se tiverem determinado as 
autoridades competentes, a Agência 
publicará no seu sítio Web os planos 
evolutivos finais.

Suprimido

Alteração 172
Artigo 43 A bis, nº 6

6. A autoridade competente identificada em 
conformidade com os n.os 1 a 4 avaliará 
todas as substâncias do seu plano evolutivo 
em conformidade com o presente capítulo.

Suprimido

Alteração 173
Artigo 44, nº 1

1. Se a autoridade competente considerar 
que são necessárias informações 
complementares para efeitos de 
esclarecimento da suspeição referida no n.º 
1 do artigo 43.ºA bis, incluindo, se for caso 
disso, informações não exigidas nos 
anexos V a VIII, preparará um projecto de 
decisão, indicando os motivos, para exigir 
ao(s) registando(s) a apresentação de 
informações complementares. A decisão 
será adoptada segundo o procedimento 
previsto nos artigos 48.º e 49.º.

1. Se a Agência considerar que além dos 
requisitos fixados nos artigos 9º, 12º e 13º 
são necessários dados complementares, 
preparará um projecto de decisão, indicando 
os motivos, para exigir ao(s) registando(s) a 
apresentação de informações 
complementares. A decisão será adoptada 
segundo o procedimento previsto nos artigos 
48.º e 49.º.

Justificação

Em casos justificados, a Agência poderá, decidir sobre a necessidade de informação 
complementar mais ampla.

Alteração 174
Artigo 44, nº 4

4. Quando a autoridade competente concluir 
as suas actividades de avaliação ao abrigo 
dos n.os 1, 2, e 3, notificará a Agência desse 
facto no prazo de 12 meses a contar do 

4. Quando a Agência concluir as suas 
actividades de avaliação ao abrigo dos n.os 1, 
2, e 3, notificará o registando desse facto no 
prazo de 12 meses a contar do início da 
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início da avaliação da substância. Se este 
prazo for ultrapassado, a avaliação será 
considerada como concluída.

avaliação da substância. Se este prazo for 
ultrapassado, a avaliação será considerada 
como concluída.

Alteração 175
Artigo 45, nº 1

1. A autoridade competente fará assentar a 
sua avaliação de uma substância em 
qualquer avaliação anterior, ao abrigo do 
presente título. Qualquer projecto de decisão 
que careça de informações complementares 
ao abrigo do artigo 44.º só pode ser 
justificada por uma mudança de 
circunstâncias ou de conhecimentos 
adquiridos.

1. A Agência fará assentar a sua avaliação 
de uma substância em qualquer avaliação 
anterior, ao abrigo do presente título. 
Qualquer projecto de decisão que careça de 
informações complementares ao abrigo do 
artigo 44.º só pode ser justificada por uma 
mudança de circunstâncias ou de 
conhecimentos adquiridos.

Alteração 176
Artigo 45, nº 2

2. A fim de garantir uma abordagem 
harmonizada dos pedidos de informações 
complementares, a Agência monitorizará 
os projectos de decisões elaborados ao 
abrigo do artigo 44.º e desenvolverá 
critérios e prioridades. Sempre que 
adequado, adoptar-se-ão medidas de 
aplicação em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 3 do artigo 
113.º.

Suprimido

Justificação

Alteração lógica, porquanto é a Agência a entidade competente e não as autoridades dos 
Estados-Membros.

Alteração 177
Artigo 46, nº 1

1. A autoridade competente examinará 
qualquer informação apresentada na 
sequência de uma decisão tomada ao abrigo 
do artigo 44.º e redigirá, caso necessário, os 
projectos de decisões apropriados em 

1. A Agência examinará qualquer 
informação apresentada na sequência de uma 
decisão tomada ao abrigo do artigo 44.º e 
redigirá, caso necessário, os projectos de 
decisões apropriados em conformidade com 
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conformidade com o mesmo artigo. o mesmo artigo.

Alteração 178
Artigo 46, nº 2

2. Depois de completada a avaliação da 
substância, a autoridade competente 
utilizará as informações obtidas nesta 
avaliação para efeitos do n.º 3 do artigo 
56.º e do n.º 2 do artigo 66.º e transmiti-las-
á à Comissão, à Agência e aos restantes 
Estados-Membros. A autoridade 
competente informará a Comissão, a 
Agência, o registando e as autoridades 
competentes dos restantes Estados-Membros 
das conclusões que tirou sobre o uso a dar às 
informações obtidas.

2. A Agência informará a Comissão, o 
registando e as autoridades competentes dos 
restantes Estados-Membros das conclusões 
que tirou sobre o uso a dar às informações 
obtidas, para os fins previstos no nº 3 do 
artigo 56º e no nº 2 do artigo 66º.

Justificação

As informações obtidas na avaliação poderão ser eventualmente utilizadas nos processos de 
autorização ou de restrição.

Alteração 179
Artigo 47

Aos produtos intermédios isolados nas 
instalações não se aplicará a avaliação dos 
processos nem das substâncias. Contudo, 
caso possa demonstrar-se que a utilização 
de um produto intermédio isolado nas 
instalações provoca um risco equivalente 
ao nível de preocupação decorrente da 
utilização de substâncias a incluir no anexo 
XIII de acordo com o artigo 54.º, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
em cujo território estão situadas as 
instalações poderá:

A Agência ou a autoridade competente do 
Estado-Membro em cujo território estão 
situadas as instalações poderão exigir 
informações relativas aos produtos 
intermédios que permanecem nas 
instalações em conformidade com o artigo 
16º. A Agência poderá avaliar as referidas 
informações nos termos do artigo 40º.

Justificação

A Agência e a autoridade competente devem ter a possibilidade de proceder à análise dos 
produtos intermédios.
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Alteração 180
Artigo 47, alíneas a) e b)

a) Solicitar ao registando que apresente 
informações complementares directamente 
relacionadas com o risco identificado. Esse 
pedido será acompanhado por uma 
justificação escrita;

Suprimido

b) Examinar toda a informação 
apresentada e, se necessário, tomar as 
medidas apropriadas para reduzir os riscos 
determinados em relação às instalações em 
questão.

Alteração 181
Artigo 47, parágrafo 2

O procedimento referido no primeiro 
parágrafo só poderá ser intentado pela 
autoridade competente aí referida.

Suprimido

Alteração 182
Artigo 48, nº 1

1. A autoridade competente transmitirá 
qualquer projecto de decisão tomada ao 
abrigo dos artigos 39.º. 40.º ou 44.º ao(s) 
registando(s) ou ao(s) utilizador(es) a 
jusante interessado(s), informando-o(s) de 
que terá(ão) o direito de apresentar 
observações no prazo de 30 dias a contar da 
recepção. A autoridade competente levará 
em linha de conta todas as observações 
recebidas e poderá alterar o projecto de 
decisão em conformidade.

1. A Agência transmitirá qualquer projecto 
de decisão tomada ao abrigo dos artigos 40.º, 
43º A bis ou 44.º ao(s) registando(s) ou ao(s) 
utilizador(es) a jusante interessado(s), 
informando-o(s) de que terá(ão) o direito de 
apresentar observações no prazo de 30 dias a 
contar da recepção. A Agência levará em 
linha de conta todas as observações 
recebidas e poderá alterar o projecto de 
decisão em conformidade.

Alteração 183
Artigo 48, nº 2

2. Caso um registando tiver cessado o 
fabrico ou a importação da substância, 
informará desse facto a autoridade 
competente e, consequentemente, o seu 

2. Caso um registando tiver cessado o 
fabrico ou a importação da substância, 
informará desse facto a Agência e, 
consequentemente, suspendem-se as 
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registo deixará de ser válido e não poderão
ser-lhe exigidas quaisquer informações 
complementares relativamente a essa 
substância, a não ser que apresente um 
novo registo.

obrigações atinentes ao registo e durante 
esse período não poderão ser exigidas 
quaisquer informações relativamente a essa 
substância. Se o registando cessar 
definitivamente o fabrico ou a importação 
da substância, o seu registo perde a 
validade decorrido um ano, a não ser que o 
registando transmita a terceiro os direitos 
atinentes ao registo, previamente ao termo 
do referido prazo.

Justificação

Com frequência, o fabrico ou a importação apenas cessam temporariamente. A perda da 
validade do registo só é razoável nos casos em que o fabrico e a importação cessem 
definitivamente. Nos termos do primeiro parágrafo, os direitos e deveres atinentes ao registo 
suspendem-se imediatamente após a decisão de cessação mantendo-se o registo válido 
durante um período transitório de um ano a fim de permitir ao registando transmitir a 
terceiros a sua posição jurídica V. artigo 6º ter, nº 1).

Alteração 184
Artigo 48, nº 3

3. O registando pode cessar o fabrico ou a 
importação da substância após a recepção 
do projecto de decisão. Nestes casos, 
informará desse facto a autoridade 
competente e, consequentemente, o seu 
registo deixará de ser válido e não poderão 
ser-lhe exigidas quaisquer informações 
complementares relativamente a essa 
substância, a não ser que apresente um 
novo registo.

3. O nº 1 é aplicável aos casos em que o 
registando cesse o fabrico ou a importação 
da substância após recepção do projecto de 
decisão.

Justificação

A regulamentação proposta deve ser igualmente aplicável aos casos em que o registando 
pretenda encerrar o fabrico ou a importação da substância após recepção do projecto de 
decisão.

Alteração 185
Artigo 48, nº 4, alínea a

a) Se a autoridade competente preparar um 
processo em conformidade com o anexo 

a) Se a Agência preparar um processo em 
conformidade com o anexo XIV concluindo 
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XIV concluindo que existe um potencial 
risco a longo prazo para o homem ou o 
ambiente que justifica a necessidade de 
informações complementares;

que existe um potencial risco a longo prazo 
para o homem ou o ambiente que justifica a 
necessidade de informações 
complementares;

Alteração 186
Artigo 49, nº 1

1. A autoridade competente de um 
Estado-Membro notificará à Agência o seu 
projecto de decisão em conformidade com 
os artigos 39.º, 40.º ou 44.º em conjunto 
com as eventuais observações do registando 
ou do utilizador a jusante, especificando a 
forma como foram levadas em 
consideração. A Agência enviará esse 
projecto de decisão, assim como as 
observações, às autoridades competentes dos 
outros Estados-Membros.

1. A Agência enviará os seus projectos de 
decisão, assim como as observações, na 
acepção dos artigos 40º, 41º, 43º A bis e 44º,
às autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros.

Justificação

Preocupação de consonância com o nº 1 do artigo 43º A bis.

Alteração 187
Artigo 49, nº 2

2. No prazo de 30 dias a contar do envio, as 
autoridades competentes dos outros
Estados-Membros poderão propor à Agência 
alterações ao projecto de decisão, com cópia 
para a autoridade competente. No mesmo 
prazo, a Agência poderá propor alterações 
ao projecto de decisão, enviando uma cópia 
à autoridade competente.

2. No prazo de 30 dias a contar do envio, as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros poderão propor à Agência 
alterações ao projecto de decisão. 

Justificação

Alteração lógica porquanto é a Agência a entidade competente e não as autoridades dos 
Estados-Membros.

Alteração 188
Artigo 49, nº 4
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4. Se a Agência receber uma proposta de 
alteração, poderá modificar o projecto de 
decisão. A Agência enviará ao Comité dos
Estados-Membros um projecto de decisão,
em conjunto com as eventuais alterações 
propostas, no prazo de 15 dias após o final 
do prazo de 30 dias referido no n.º 2. A 
Agência fará o mesmo se tiver proposto 
uma alteração nos termos do n.º 2.

4. Se a Agência receber uma proposta de 
alteração, poderá modificar o projecto de 
decisão. A Agência deve examinar a 
proposta e tomar uma decisão no prazo de 
15 dias após o final do prazo de 30 dias 
referido no n.º 2. 

Justificação

Alteração lógica porquanto é a Agência a entidade competente e não as autoridades dos 
Estados-Membros.

Alteração 189
Artigo 49, nº 5

5. A Agência transmitirá imediatamente 
qualquer proposta de alteração a quaisquer 
registandos ou utilizadores a jusante 
interessados, que terão 30 dias para fazer 
as suas observações. O Comité dos 
Estados-Membros terá em consideração 
todas as observações recebidas.

Suprimido

Alteração 190
Artigo 49, nº 6

6. Se, no prazo de 60 dias após o envio para 
o Comité dos Estados-Membros, este 
chegar a um acordo unânime sobre o 
projecto de decisão, a Agência tomará a 
decisão nesse sentido.

Suprimido

Se o Comité dos Estados-Membros não 
conseguir chegar a um acordo unânime, 
adoptará, no prazo de 60 dias após o envio 
do projecto, um parecer em conformidade 
com o n.º 8 do artigo 81.º. A Agência 
transmitirá esse parecer à Comissão.

Alteração 191
Artigo 49, nº 7



PA\566105PT.doc 93/121 PE 357.851v01-00

PT

7. No prazo de 60 dias após a recepção do 
parecer, a Comissão elaborará um projecto 
de decisão a adoptar de acordo com o 
processo previsto no n.º 2 do artigo 130.º.

Suprimido

Alteração 192
Artigo 49, nº 8

8. As decisões tomadas pela Agência ao 
abrigo dos n.os 3 e 6 podem ser objecto de 
recurso interposto em conformidade com os 
artigos 87.º, 88.º e 89.º.

8. As decisões tomadas pela Agência podem 
ser objecto de recurso interposto em 
conformidade com os artigos 87.º, 88.º e 
89.º.

Justificação

O recurso em conformidade com os artigos 87º, 88º e 89º deve ser possível contra todas as 
decisões tomadas pela Agência.

Alteração 193
Artigo 50, nº 1

1. Se um registando ou um utilizador a 
jusante realizar um ensaio em nome de 
outros, o custo do estudo deverá ser 
equitativamente partilhado entre todos.

Suprimido

Justificação

A regulamentação consta do nº 4 do artigo 25º(novo). O artigo 50º é, por conseguinte, 
supérfluo.

Alteração 194
Artigo 51, Título

Obrigação de os Estados-Membros 
notificarem a Agência

Obrigação de notificação

Justificação

A regulamentação consta do nº 4 do artigo 25º(novo). O artigo 50º é, por conseguinte, 
supérfluo..
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Alteração 195
Artigo 51

Até 28 de Fevereiro de cada ano, cada 
Estado-Membro notificará a Agência dos 
progressos alcançados durante o ano civil 
anterior no que respeita ao cumprimento das 
obrigações que incumbem às autoridades 
competentes desse Estado relativamente à 
análise de propostas de ensaios. A Agência 
publicará essas informações no seu sítio 
Web no mais breve prazo.

Até 28 de Fevereiro de cada ano, a Agência 
elaborará em relatório dos progressos 
alcançados durante o ano civil anterior no 
que respeita ao cumprimento das obrigações  
relativamente à análise de propostas de 
ensaios. A Agência publicará essas 
informações no seu sítio Web no mais breve 
prazo.

Justificação

Alteração lógica porquanto é a Agência a entidade competente e não as autoridades dos 
Estados-Membros.

Alteração 196
Artigo 53, nº 1, alínea a

a) A ou as utilizações da substância estreme, 
numa preparação ou incorporada num artigo, 
para as quais a substância é colocada no 
mercado ou é por ele utilizada tenham sido 
autorizadas em conformidade com os artigos 
57.º a 61.º; ou

a) A ou as utilizações ou a categoria de 
utilização e exposição da substância 
estreme, numa preparação ou incorporada 
num artigo, para as quais a substância é 
colocada no mercado ou é por ele utilizada 
tenham sido autorizadas em conformidade 
com os artigos 57.º a 61.º; ou

Alteração 197
Artigo 53, nº 1, alínea b

b) A ou as utilizações da substância estreme, 
numa preparação ou incorporada num artigo, 
para as quais a substância é colocada no 
mercado ou é por ele utilizada tenham sido 
isentas da obrigação de autorização do anexo 
XIII em conformidade com o n.º 2 do artigo 
55.º; ou

b) A ou as utilizações ou a categoria de 
utilização e exposição da substância 
estreme, numa preparação ou incorporada 
num artigo, para as quais a substância é 
colocada no mercado ou é por ele utilizada 
tenham sido isentas da obrigação de 
autorização do anexo XIII em conformidade 
com o n.º 2 do artigo 55.º; ou

Alteração 198
Artigo 53, nº 1, alínea e
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e) nos casos em que a substância esteja 
colocada no mercado, a autorização para 
essa utilização tenha sido concedida ao 
utilizador imediatamente a jusante.

e) nos casos em que a substância esteja 
colocada no mercado, a autorização para 
essa utilização ou categoria de utilização e 
exposição tenha sido concedida ao utilizador 
imediatamente a jusante.

Alteração 199
Artigo 53, nº 4

4. Os n.os 1 e 2 não se aplicarão à utilização 
de substâncias na investigação e 
desenvolvimento científicos nem na 
investigação e desenvolvimento orientados 
para o produto e para o processo em 
quantidades que não ultrapassem uma 
tonelada por ano.

4. Os n.os 1 e 2 não se aplicarão à utilização 
de substâncias na investigação e 
desenvolvimento científicos nem na 
investigação e desenvolvimento orientados 
para o produto e para o processo em 
quantidades que não ultrapassem uma 
tonelada por ano.

Justificação

No contexto da investigação e desenvolvimento científicos ou da investigação e 
desenvolvimento orientados para o produto e para o processo, as substâncias utilizadas não 
devem estar sujeitas à limitação de uma tonelada porquanto tal inibiria a inovação.

Alteração 200
Artigo 53, nº 5, alíneas a), b), c), d), e) e f)

a) Utilização em produtos 
fitofarmacêuticos, abrangidos pelo âmbito 
de aplicação da Directiva 91/414/CEE; 

Suprimido

b) Utilização em produtos biocidas, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 98/8/CE;
c) Utilização como medicamentos de uso 
humano e veterinário, abrangidos pelo 
âmbito de aplicação do Regulamento 
(CEE) n.º 2309/93 e das Directivas 
2001/82/CE e 2001/83/CE;
d) Utilização como aditivos alimentares, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 89/107/CEE;
e) Utilização como aditivos na alimentação 
para animais, abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 70/524/CEE;
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f) Utilização como aromatizantes em 
géneros alimentícios, abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da Decisão 
1999/217/CE;

Justificação

V. artigo 2º. Estas substâncias não devem estar abrangidas pelo âmbito de aplicação do 
REACH.
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Alteração 201
Artigo 53, nº 5, alínea i) bis (novo)

i bis) Substâncias isentas da 
obrigatoriedade de registo.

Justificação

O processo de autorização deve ser limitado às substâncias sujeitas à obrigatoriedade de 
registo. As substâncias isentas deverão ser igualmente isentas da obrigatoriedade de 
autorização.

Alteração 202
Artigo 53, nº 7 bis (novo)

7 bis. O nº 1 não é aplicável à utilização de 
substâncias estremes, em preparados ou 
produtos que correspondam às condições 
ou limitações do anexo XVI ou XVII.

Justificação

No nº 8 do artigo 53º proposto é esclarecido que as decisões tomadas pelo Conselho de 
Ministros e pelo Parlamento ao abrigo da Directiva 76/769/CEE ou, futuramente, pela 
Comissão, nos termos do procedimento previsto no artigo 130º (Comitologia) não devem 
objecto de nova discussão. Se e em que medida as substâncias e utilizações já sujeitas a uma 
regulamentação legal devem ser excluídas da presente disposição não deve ser deixado ao 
arbítrio da Comissão.

Alteração 203
Artigo 55, nº 1

1. Sempre que se tome a decisão de incluir 
no anexo XIII substâncias referidas no artigo 
54.º, essa decisão será tomada em 
conformidade com o procedimento referido 
no n.º 3 do artigo 130.º. Em relação a cada 
substância, essa decisão especificará:

1. Sempre que se tome a decisão de incluir 
no anexo XIII substâncias referidas no artigo 
54.º, que tenham sido objecto de registo em 
conformidade com o título II, essa decisão 
será tomada em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 3 do artigo 
130.º. Em relação a cada substância, essa 
decisão especificará:

Justificação

Apenas as substâncias registadas podem ser objecto de um processo de autorização. As 
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substâncias não registadas .

Alteração 204
Artigo 55, nº 1, alínea e)

e) Utilizações ou categorias de utilizações
isentas da obrigatoriedade da autorização, se 
for aplicável, e eventuais condições para 
essas isenções.

e) Utilizações ou categorias de utilização e 
exposição isentas da obrigatoriedade da 
autorização, se for aplicável, e eventuais 
condições para essas isenções.

Alteração 205
Artigo 55, nº 2

2. Algumas utilizações ou categorias de 
utilizações poderão ser isentadas da 
obrigatoriedade da autorização. Ao 
determinar essas isenções, ter-se-á em conta, 
nomeadamente, o seguinte:

2. Algumas utilizações ou categorias de
utilização e exposição categorias de 
utilizações poderão ser isentadas da 
obrigatoriedade da autorização. Ao 
determinar essas isenções, ter-se-á em conta, 
nomeadamente, o seguinte:

Alteração 206
Artigo 55, nº 4, alínea b)

b) Utilizações que devem ser isentadas do 
requisito de autorização.

b) Utilizações ou categorias de utilização e 
exposição que devem ser isentadas do 
requisito de autorização.

Alteração 207
Artigo 57, nº 7, alínea c)

c) A(s) utilização(ões) para a(s) qual(ais) a 
autorização é concedida;

c) A(s) utilização(ões) ou categorias de 
utilização e exposição para a(s) qual(ais) a 
autorização é concedida;

Alteração 208
Artigo 59, nº 3

3. Os pedidos podem ser apresentados para 
uma ou várias substâncias e para uma ou 
várias utilizações. Podem ser feitos para 
utilização própria do requerente e/ou para as 

3. Os pedidos podem ser apresentados para 
uma ou várias substâncias e para uma ou 
várias utilizações ou categorias de 
utilização e exposição. Podem ser feitos 
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utilizações para as quais pretenda colocar a 
substância no mercado.

para utilização própria ou categorias de 
utilização e exposição do requerente e/ou 
para as utilizações ou categorias de 
utilização e exposição para as quais 
pretenda colocar a substância no mercado.

Alteração 209
Artigo 59, nº 4, alínea c)

c) O pedido para a 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;

c) O pedido para a autorização, 
especificando a ou as utilizações ou as 
categorias de utilização e exposição 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;

Alteração 210
Artigo 60, nº 1

1. Se tiver sido feito um pedido relativo a 
uma utilização de determinada substância, 
um requerente subsequente poderá fazer 
referência, por meio de uma carta de acesso 
concedida pelo requerente anterior, às partes 
do pedido anterior apresentadas de acordo 
com o n.º 4, alínea d), e com o n.º 5 do artigo 
59.º.

1. Se tiver sido feito um pedido relativo a 
uma utilização ou a categoria de utilização 
e exposição de determinada substância, um 
requerente subsequente poderá fazer 
referência, por meio de uma carta de acesso 
concedida pelo requerente anterior, às partes 
do pedido anterior apresentadas de acordo 
com o n.º 4, alínea d), e com o n.º 5 do artigo 
59.º.

Alteração 211
Artigo 60, nº 2

2. Se tiver sido concedida uma autorização 
relativa a uma utilização de determinada 
substância, um requerente subsequente 
poderá fazer referência, por meio de uma 
carta de acesso concedida pelo titular da 
autorização, às partes do pedido do titular 
apresentadas de acordo com o n.º 4, alínea 
d), e com o n.º 5 do artigo 59.º.

2. Se tiver sido concedida uma autorização 
relativa a uma utilização ou a categoria de 
utilização e exposição de determinada 
substância, um requerente subsequente 
poderá fazer referência, por meio de uma 
carta de acesso concedida pelo titular da 
autorização, às partes do pedido do titular 
apresentadas de acordo com o n.º 4, alínea 
d), e com o n.º 5 do artigo 59.º.
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Alteração 212
Artigo 61, nº 4, alíneas a) e b)

a) Comité de Avaliação dos Riscos: uma 
avaliação do risco para a saúde humana e/ou 
para o ambiente decorrente da(s) 
utilização(ões) da substância descrita(s) no 
pedido;

a) Comité de Avaliação dos Riscos: uma 
avaliação do risco para a saúde humana e/ou 
para o ambiente decorrente da(s) 
utilização(ões) ou categorias de utilização e 
exposição da substância descrita(s) no 
pedido;

b) Comité de Análise Socioeconómica: uma 
avaliação dos factores socioeconómicos 
associados à(s) utilização(ões) da substância 
descrita(s) no pedido, se o pedido for feito 
em conformidade com o n.º 5 do artigo 59.º.

b) Comité de Análise Socioeconómica: uma 
avaliação dos factores socioeconómicos 
associados à(s) utilização(ões) ou categorias 
de utilização e exposição da substância 
descrita(s) no pedido, se o pedido for feito 
em conformidade com o n.º 5 do artigo 59.º.

Alteração 213
Artigo 62

Os titulares de uma autorização incluirão o 
número de autorização no rótulo antes de 
colocarem a substância no mercado para 
uma utilização autorizada.

Os titulares de uma autorização incluirão o 
número de autorização no rótulo antes de 
colocarem a substância no mercado para 
uma utilização autorizada ou categorias de 
utilização e exposição.

Alteração 214
Artigo 69, nº 2

2. A Agência publicará no seu sítio Web, 
sem demora, os pareceres dos dois comités.

2. No respeito dos requisitos de 
confidencialidade estabelecidos no artigo 
116º, a Agência publicará no seu sítio Web, 
sem demora, os pareceres dos dois comités.

Justificação

O artigo 116º também é aplicável a esta situação.

Alteração 215
Artigo 72, nº 1, alínea e)

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

e) Um Comité dos Estados-Membros que 
será responsável pela resolução das 
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divergências de opinião sobre os projectos 
de decisões propostos pelos 
Estados-Membros no âmbito do título VI e 
pela elaboração do parecer da Agência sobre 
as propostas de classificação e rotulagem 
no âmbito do título X e sobre as propostas
de identificação de substâncias que suscitem 
uma grande preocupação, a submeter ao 
procedimento de autorização previsto no 
título VII;

divergências de opinião sobre os projectos 
de decisões propostos pela Agência no 
âmbito do título VI e pela elaboração do 
parecer da Agência sobre as propostas de 
identificação de substâncias que suscitem 
uma grande preocupação, a submeter ao 
procedimento de autorização previsto no 
título VII;

Justificação

Adequação às alterações no título VI.

Alteração 216
Artigo 73, nº 1

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 os produtos 
químicos, que se enquadrem nas suas 
competências e que lhe sejam submetidas de 
acordo com as disposições do presente 
regulamento.

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 os produtos 
químicos, que se enquadrem nas suas 
competências e que lhe sejam submetidas de 
acordo com as disposições do presente 
regulamento. As decisões da Agência 
tomadas no âmbito do presente 
regulamento revestem força legal 
obrigatória

Justificação

O aditamento destina-se apenas à clarificação do papel da Agência enquanto órgão 
decisório, tal como descrito na Comunicação da Comissão "O enquadramento das agências 
europeias de regulamentação".

Alteração 217
Artigo 85, nº 1

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

1. A Câmara de Recurso será composta por 
um presidente, juiz de um Estado-Membro,
e por dois outros membros.
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Justificação

Atendendo à esfera de competência da Câmara de Recurso, deverá ser um juiz a assumir a 
presidência..

Alteração 218
Artigo 87, nº 1

1. São passíveis de recurso as decisões da 
Agência tomadas nos termos dos artigos 
7.º, 18.º, do n.º 4, terceiro parágrafo, do 
artigo 25.º, do n.º 2, primeiro parágrafo, do 
artigo 28.º, do artigo 49.º, do n.º 4 do artigo 
115.º ou do artigo 116.º.

1. As decisões da Agência são passíveis de 
recurso.

Justificação

Deve ser admitido recurso contra todas as decisões da Agência.

Alteração 219
Artigo 95, nº 1 bis (novo)

1 bis. Não se aplica a quantidades de 
produção e importação que não 
ultrapassem 100 toneladas por ano.

Justificação

Quanto a estas quantidades, as taxas são desproporcionadas.

Alteração 220
Artigo 109

O disposto no presente título aplica-se: Suprimido
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 numa preparação 
acima dos limites de concentração 
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especificados na Directiva 1999/45/CE 
resultando na classificação da preparação 
como perigosa.

Justificação

A criação de um inventário de classificação e rotulagem em separado é supérflua porquanto 
a classificação e a rotulagem podem ser comunicadas no contexto do registo ou das 
informações essenciais. tais informações encontram-se num banco de dados criado e mantido 
pela Agência, em conformidade com a alínea d), nº 2 do artigo 73º. Uma obrigatoriedade 
adicional constituiria um ónus desnecessário para fabricantes e importadores e não 
implicaria a obtenção de informações adicionais.

Alteração 221
Artigo 110, nº 1, alíneas a), b), c), d),e e)

1. Qualquer importador ou fabricante (ou 
grupo de importadores ou de fabricantes) 
que coloque no mercado uma substância 
abrangida pelo âmbito de aplicação do 
artigo 109.º notificará à Agência as 
seguintes informações, tendo em vista a sua 
inclusão no inventário, nos termos do 
artigo 111.º, a menos que sejam 
apresentadas como parte do registo:

Suprimido 

a) A identidade do fabricante ou 
importador responsável pela colocação 
da(s) substância(s) no mercado;
b) A identidade da(s) substância(s), 
conforme especificado no ponto 2 do anexo 
IV;
c) A classificação de perigo da(s) 
substância(s) resultante da aplicação dos 
artigos 4.º e 6.º da Directiva 67/548/CEE;
d) O rótulo da classificação de perigo da(s) 
substância(s) resultante da aplicação dos 
artigos 23.º, 24.º e 25.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.
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Alteração 222
Artigo 110, nº 2

2. Ao apresentar estas informações, o 
fabricante ou importador deverá utilizar o 
formato especificado no artigo 108.º.

Suprimido

Alteração 223
Artigo 110, nº 3

3. Se a obrigação referida no n.º 1 tiver 
como resultado entradas diferentes no 
inventário relativas à mesma substância, os 
notificantes e registandos envidarão todos 
os esforços para conseguir a inclusão no 
inventário de uma entrada objecto de 
consenso.

Suprimido

Alteração 224
Artigo 110, nº 4, alíneas a) e b)

4. As informações enunciadas no n.º 1 
serão actualizadas pelo(s) notificante(s) 
sempre que:

Suprimido

a) Se produzir nova informação científica 
ou técnica que resulte numa alteração à 
classificação e rotulagem da substância;
b) Os notificantes e registandos de 
diferentes entradas relativas a uma única 
substância cheguem a acordo relativamente 
a uma entrada, em conformidade com o n.º 
3.

Alteração 225
Artigo 111, nº 1

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 110.º, tanto para 
as informações notificadas nos termos do 

Suprimido
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mesmo número como para as que são 
apresentadas como parte de um registo. As 
informações não confidenciais desta base 
de dados, identificadas no n.º 1 do artigo 
116.º, serão disponibilizadas publicamente. 
A Agência concederá o acesso aos restantes 
dados constantes do inventário relativos a 
uma substância aos notificantes e 
registandos que tenham apresentado 
informações sobre essa substância.
A Agência actualizará o inventário quando 
receber informações actualizadas nos 
termos do n.º 4 do artigo 110.º.

Alteração 226
Artigo 111, nº 2, alíneas a), b) e c)

2. Para além das informações referidas no 
n.º 1, a Agência registará, quando for 
apropriado, as seguintes informações 
relativamente a cada entrada:

Suprimido

a) Se existe uma classificação e rotulagem 
harmonizadas relativas à entrada, a nível 
comunitário, pela inclusão no anexo I da 
Directiva 67/548/CEE;
b) Se se trata de uma entrada acordada 
entre dois ou mais notificantes ou 
registandos;
c) O(s) eventual(ais) número(s) de registo 
respectivo(s).

Alteração 227
Artigo 112, nº 1

1. Após a entrada em vigor do presente 
regulamento, só será 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 das categorias 
1, 2 ou 3 ou como alergéneo respiratório. 
Para o efeito, as autoridades competentes 

Suprimido
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dos Estados-Membros poderão apresentar à 
Agência propostas para uma classificação e 
rotulagem harmonizadas de acordo com o 
anexo XIV.

Alteração 228
Artigo 112, nº 2

(2) O Comité dos Estados-Membros 
formulará um parecer sobre a proposta, 
dando às partes interessadas a 
possibilidade de apresentar observações. A 
Agência transmitirá esse parecer e as 
observações eventuais à Comissão, que 
tomará uma decisão com base no n.º 3 do 
artigo 4.º da Directiva 67/548/CEE.

Suprimido

Alteração 229
Artigo 113, nº 1

As obrigações estabelecidas no artigo 110.º 
aplicar-se-ão a partir do prazo fixado no n.º 
1 do artigo 21.º

Suprimido

Alteração 230
Artigo 114, nº 1

(1) De dez em dez anos, os 
Estados-Membros enviarão à Comissão um 
relatório sobre a aplicação do presente 
regulamento nos seus respectivos territórios, 
incluindo a avaliação e o controlo do 
cumprimento, utilizando o formato 
especificado no artigo 108.º.

(1) De dois em dois anos, os 
Estados-Membros enviarão à Comissão um 
relatório sobre a aplicação do presente 
regulamento nos seus respectivos territórios, 
incluindo a avaliação e o controlo do 
cumprimento, utilizando o formato 
especificado no artigo 108.º. O relatório 
conterá, inter alia, informações sobre as 
medidas de supervisão e controlo aplicadas, 
as violações detectadas e respectivas 
sanções, assim como sobre problemas na 
aplicação do regulamento.

Contudo, o primeiro relatório será 
apresentado cinco anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento.

Contudo, o primeiro relatório será 
apresentado um ano após a entrada em vigor 
do presente regulamento.
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Justificação

A fim de assegurar uma aplicação uniforme do regulamento, é necessário que os 
Estados-Membros apresentem relatórios a intervalos consideravelmente mais curtos. Só 
assim podem ser corrigidos atempadamente erros. Devem ser estabelecidos igualmente 
critérios mínimos em termos de conteúdo dos relatórios, a fim de assegurar uma certa 
qualidade.

Alteração 231
Artigo 114, nº 2

(2) De dez em dez anos, a Agência enviará à 
Comissão um relatório sobre a aplicação do 
presente regulamento.

(2) De dois em dois anos, a Agência enviará 
à Comissão um relatório sobre a aplicação 
do presente regulamento.

Contudo, o primeiro relatório será 
apresentado cinco anos após a data da 
notificação exigida ao abrigo do n.º 2 do 
artigo 131.º.

Contudo, o primeiro relatório será 
apresentado um ano após a data da 
notificação exigida ao abrigo do n.º 2 do 
artigo 131.º.

Justificação

A fim de assegurar uma aplicação uniforme do regulamento, é necessário que os 
Estados-Membros apresentem relatórios a intervalos consideravelmente mais curtos. Só 
assim podem ser corrigidos atempadamente erros.

Alteração 232
Artigo 114, nº 3

(3) De dez em dez 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.

(3) De dois em dois 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.

Contudo, o primeiro relatório será publicado 
seis anos após a data da notificação exigida 
ao abrigo do n.º 2 do artigo 131.º.

Contudo, o primeiro relatório será publicado 
dois anos após a data da notificação exigida 
ao abrigo do n.º 2 do artigo 131.º.

Justificação

Uma vez que o regulamento visa alcançar uma uniformização, dez anos é um período 
demasiado longo para a apresentação de relatórios regulares. O CEFIQ defende a criação 
de um sistema que preveja a apresentação anual de relatórios.

Alteração 233
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Artigo 116, nº 1, frase introdutória

(1) Não serão consideradas confidenciais as 
seguintes informações:

(1) Não serão consideradas confidenciais as 
seguintes informações, a não ser que, no 
caso concreto, o fabricante ou o importador  
exijam medidas em contrário:

Justificação

Devem ser permitidas algumas excepções à regra no sentido de determinadas informações 
não serem confidenciais. Em tais casos individuais, deve ficar ao critério do 
fabricante/importador apresentar razões que justifiquem um tratamento confidencial 
igualmente das informações referidas no nº 1 do artigo 116º.

Alteração 234
Artigo 116, nº 1, alínea a)

a) O(s) nome(s) comercial(ais) da 
substância;

Suprimido

Justificação

O nome comercial da substância pode ser uma informação sensível face a outros agentes do 
mercado, uma vez que permite identificar as relações de mercado entre fabricantes e clientes. 
Estas informações devem ser consideradas confidenciais, nos termos do nº 2.

Alteração 235
Artigo 116, nº 1, alínea b)

b) O nome na nomenclatura IUPAC, para as 
substâncias perigosas na acepção da 
Directiva 67/548/CEE;

b) O nome na nomenclatura IUPAC, para as 
substâncias perigosas na acepção da 
Directiva 67/548/CEE, a não ser que sejam 
aplicáveis disposições em contrário 
previstas no Anexo Ibis do presente 
regulamento ou no artigo 15º da Directiva 
1999/45/CE;

Justificação

Coerência com os requisitos aplicáveis à ficha de segurança e disposições existentes em 
matéria de classificação e rotulagem.

Alteração 236
Artigo 116, nº 1, alínea c)
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c) Quando aplicável, o nome da substância, 
tal como se encontra indicado no EINECS;

c) Quando aplicável, o nome da substância, 
tal como se encontra indicado no EINECS, 
caso se trate de uma substância perigosa, 
na acepção da Directiva 67/548/CEE, a não 
ser que sejam aplicáveis disposições em 
contrário previstas no Anexo Ibis do 
presente regulamento ou no artigo 15º da 
Directiva 1999/45/CE;

Alteração 237
Artigo 116, nº 1, alínea f)

(f) O nível determinado de exposição sem 
efeitos (DNEL) ou a concentração 
previsivelmente sem efeitos (PNEC) 
estabelecidos em conformidade com o 
anexo I;

Suprimido

Justificação

A publicidade de valores DNEL não está prevista nos termos do direito em vigor. O 
apuramento destes valores é oneroso e não deve ser, sem mais, acessível ao concorrente 
(artigo 115º).

Alteração 238
Artigo 116, nº 1, alínea i)

(i) As informações constantes da ficha de 
segurança, excepto o nome da empresa ou 
quando essas informações forem 
consideradas como confidenciais mediante 
a aplicação do n.º 2;

Suprimido

Justificação

As indicações na ficha de segurança contêm frequentemente informações que apenas se 
destinam ao cliente directo, por exemplo, indicações detalhadas sobre a utilização. Estas 
indicações sobre a utilização devem ser obrigatoriamente consideradas confidenciais nos 
termos do nº 2 do artigo 116º.

Alteração 239
Artigo 116, nº 2, alínea -a) (nova)
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(-a) o nome e o endereço do registando, 
assim como de qualquer outro notificante;

Justificação

Os fabricantes, os importadores e os utilizadores a jusante teriam, regra geral, de fazer uma 
declaração, nos termos do nº 2 do artigo 115º. A disposição proposta evita este encargo.

Alteração 240
Artigo 116, nº 2, alínea d)

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

d) As ligações entre um fabricante ou 
importador e os seus utilizadores a jusante,
tanto a montante como a jusante da cadeia 
de informação e entre todos os 
intervenientes na cadeia.

Justificação

A proposta não parece ser clara no que se refere aos deveres de confidencialidade entre 
todos os intervenientes na cadeia de informação.

Alteração 241
Artigo 120, parágrafo 1

As autoridades competentes dos 
Estados-Membros informarão o grande 
público sobre os riscos resultantes das 
substâncias, quando se considerar que é 
necessário para a protecção da saúde 
humana ou do ambiente.

As autoridades competentes dos 
Estados-Membros informarão, de acordo 
com as orientações a elaborar pela 
Agência, o grande público sobre os riscos 
resultantes das substâncias, quando se 
considerar que é necessário para a protecção 
da saúde humana ou do ambiente.

Justificação

Devem ser elaboradas orientações, para que as autoridades nacionais dos Estados-Membros 
informem em moldes uniformes o grande público.

Alteração 242
Artigo 134, parágrafo 1

São revogadas as Directivas 76/769/CEE, 
91/157/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CEE e
2000/21/CE e os Regulamentos (CEE) n.º 

São revogadas as Directivas 76/769/CEE, 
91/155/CEE, 91/157/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CEE , 2000/21/CE, 2002/95/CE e 
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793/93 e (CE) n.º 1488/94. 2004/37/CE e os Regulamentos (CEE) n.º 
793/93 e (CE) n.º 1488/94.

Justificação

Há que evitar a sobreposição de disposições. As directivas e os regulamentos referidos são 
indispensáveis, tendo em conta as alterações introduzidas nos artigos precedentes.

Alteração 243
Artigo 135 bis (novo), Título

Alteração da Directiva 1998/24/CE

Alteração 244
Artigo 135 bis (novo), nº 1

1. O nº 2 do artigo 1º da Directiva 98/24/CE 
é completado como segue:
"Os requisitos da presente directiva não 
são aplicáveis, sempre que existirem 
obrigações por força do Regulamento (CE) 
nº ... [REACH]".

Justificação

Convém clarificar que REACH é prioritariamente aplicável. Há que evitar a sobreposição de 
disposições.

Alteração 245
Artigo 135 ter (novo), Título

Alteração da Directiva 2004/37/CE

Alteração 246
Artigo 135 ter (novo), nº 1

1. Ao artigo 1º da Directiva 2004/37/CE é 
aditado um novo nº 5, com a seguinte 
redacção:
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"Os requisitos da presente directiva não 
são aplicáveis, sempre que existirem 
obrigações por força do Regulamento (CE) 
nº ... [REACH]".

Justificação

Convém clarificar que REACH é prioritariamente aplicável. Há que evitar a sobreposição de 
disposições.
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Alteração 247
Artigo 135 quater (novo), Título

Alteração da Directiva 89/106/CEE

Alteração 248
Artigo 135 quater (novo), nº 1

1. O nº 1 do artigo 1º da Directiva 
89/106/CEE é completado como segue:
"Os materiais de construção não são 
abrangidos pelos requisitos fundamentais 
da presente directiva referentes à higiene, à 
segurança e à protecção do ambiente, desde 
que existam, nesse contexto, obrigações por 
força do Regulamento (CE) nº ... 
[REACH];"

Justificação

Convém clarificar que REACH é prioritariamente aplicável. Há que evitar a sobreposição de 
disposições.

Alteração 249
Artigo 135 quinquies (novo), Título

Alteração da Directiva 2000/53/CE

Alteração 250
Artigo 135 quinquies (novo), nº 1

1. O nº 2 do artigo 4º e o Anexo II da 
Directiva 2000/53/CE são suprimidos.

Justificação

O Anexo XVI do Regulamento REACH estabelece regras uniformes em matéria de proibição. 
Importa evitar proibições diferentes em disposições diferentes. 
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Alteração 251
Anexo I b bis (novo)

CATEGORIAS DE UTILIZAÇÃO
- Discriminação dos usos que deverão ficar 
previstos nos termos da divisão tripartida 
em utilização industrial, utilização 
profissional e utilização para fins de 
consumo, de acordo com o nº 1, alínea a), 
do artigo 9º:
- Utilização industrial:
padrões mais elevados de competência, 
qualificação e aptidões dos colaboradores;
padrões mais elevados de vigilância / 
controlo;
padrões mais elevados no tocante às 
medidas técnicas.
- Utilização profissional:
competências / qualificações e aptidões dos 
colaboradores de natureza diferente / 
distinta
padrões menos elevados e/ou distintos de 
vigilância / controlo
um padrão menos elevado no que diz 
respeito às medidas técnicas.
- Utilização para uso privado:
ausência de avaliações periciais / critérios 
menos exigentes para a transposição de 
medidas;
ausência de medidas técnicas (à excepção 
de determinadas produções / determinados 
produtos);
ausência de medidas individuais de 
protecção (se necessário, luvas e óculos de 
protecção em certos casos) e de protecção 
de grupos sensíveis.

Justificação

Através deste conceito, reúne-se um conjunto de situações de sobrecarga típica, que 
requerem idênticas medidas de protecção. Trata-se dos principais canais de absorção do ser 
humano (oral, por inalação ou cutânea), das vias de transmissão existentes no ambiente (ar, 
água, solo) e da duração da exposição (única ou de curta duração, ocasional, reiterada ou de 
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longa duração). Dentro destas categorias de exposição, são definidos e depois agrupados os 
domínios fundamentais de utilização (utilização industrial, profissional ou para uso privado) 
e os níveis/graus de exposição tidos por aceitáveis.

Alteração 252
Anexo I b ter (novo)

CRITÉRIOS DE NOTIFICAÇÃO DAS 
SUBSTÂNCIAS QUE INTEGRAM A 
2ª LISTA DE TRATAMENTO, NOS 

TERMOS DA ALÍNEA F) DO 
ARTIGO 22º

Na 2ª lista de tratamento das substâncias, 
são incluídas:
- as substâncias que satisfaçam os critérios 
referentes às substâncias PBT constantes 
do Anexo XII;
- as substâncias para as quais os dados 
relativos às propriedades, à utilização e à 
exposição apresentem, na acepção das 
alíneas a) a c) do artigo 22º, elevados teores 
de toxicidade e de exposição;
A) Critérios de toxicidade aguda
Diz-se que há toxicidade aguda, quando 
são comunicadas informações que indiciam 
a presença de:
- uma substância muito venenosa,
- venenosa,
- corrosiva,
- que causa irritação,
- correspondente à categoria 3 CPR,
- com um grau de toxicidade aquática 
inferior a 1 mg/l.
B) Critérios de exposição elevada
- exposição reiterada dos seres humanos 
durante um lapso de tempo prolongado;
- exposição reiterada do meio ambiente 
durante um lapso de tempo prolongado.
Este critério não se aplica a substâncias
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- facilmente recicláveis no meio ambiente;
- que integrem uma matriz;
- cuja taxa de concentração em 
preparações seja inferior a 1%;
- cujas taxa de concentração em produtos 
seja inferior a 1%;
- cujo emprego esteja abrangido por 
quadros regulamentares distintos do que se 
aplica ao REACH.

Alteração 253
Anexo II, outras substâncias / outros grupos

Número EINECS Nome/Grupo Número CAS

Gases raros

Substâncias presentes, na maior 
parte dos casos, em produtos 
alimentares, como o ácido cítrico, 
o açúcar, o óleo, os ácidos gordos, 
etc.

Gases técnicos, como o 
hidrogénio, o metano, o oxigénio 
ou o biogás

Substâncias inorgânicas de 
grande difusão, ou substâncias 
sobre cujos riscos se dispõe de 
informação suficiente, como, por 
exemplo, o cloreto de sódio, o 
carbonato de sódio, o carbonato de 
potássio, o óxido de cálcio, o ouro, 
a prata, o alumínio, o magnésio, 
os silicatos, os vidros e os 
compostos vitrificados

265-995-8 Celulose 65996-61-4

Justificação

A lista dos gases raros não está completa. O mesmo se diga do grupo de produtos 
alimentares e do rol de substâncias inorgânicas. No caso dos gases técnicos, a obrigação de
registo parece ser desproporcionada à luz do estádio actual da Ciência. No caso da celulose, 
vide a alteração ao nº 14, alínea a) (nova) do artigo 3º. A Comissão é instada a completar, no 
prazo de um ano, os referidos grupos de substâncias e a incluir outras substâncias 
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específicas no Anexo.

Alteração 254
Anexo III, nº 8

8. Minerais, minérios ou substâncias que 
ocorram na natureza, se não forem 
quimicamente modificados durante o 
fabrico, excepto se satisfizerem os critérios 
para serem classificados de perigosos da 
Directiva 67/548/CEE;

8. Minerais, minérios ou substâncias que 
ocorram na natureza, bem como substâncias 
sintéticas, se não forem quimicamente 
modificados durante o fabrico, excepto se 
satisfizerem os critérios para serem 
classificados de perigosos da 
Directiva 67/548/CEE;

Justificação

As substâncias naturais e as substâncias sintéticas são equiparáveis, porque química e 
fisicamente não se distinguem. Com efeito, não faz qualquer diferença – nomeadamente, em 
matéria de protecção da saúde humana e do meio ambiente – saber se, por exemplo, o cloreto 
de sódio (sal de cozinha) procede de fontes naturais ou é produzido através de processos 
químicos.

Alteração 255
Anexo IV, Orientações

Os anexos IV a IX especificam as 
informações a apresentar para efeitos de 
registo e avaliação nos termos dos artigos 9º, 
11º, 12º, 39º, 40º e 44º. As informações 
normalmente exigidas no caso do nível de 
tonelagem mais baixo, constam do anexo V; 
à medida que forem sendo atingidos novos 
níveis de tonelagem, serão acrescentados os 
requisitos do anexo correspondente. Os 
requisitos de informação variarão de 
registo para registo, em função da 
tonelagem, da utilização e da exposição. Os 
anexos devem, portanto, ser vistos como um 
todo e no contexto das exigências globais 
em matéria de registo, avaliação e 
obrigações de prudência.

Os anexos IV-VI e IX especificam as 
informações a apresentar para efeitos de 
registo e avaliação nos termos dos artigos 9º, 
11º, 12º, 39º, 40º e 44º. As informações 
normalmente exigidas no caso do conjunto 
de substâncias com mais de 1 tonelada/ano, 
constam do anexo V. Aquando do registo 
dos dados relativos a categorias de 
exposição e utilização que impliquem uma 
exposição humana e ambiental reiterada 
ou por largos períodos de tempo, haverá 
que tomar em consideração os dados / as 
informações suplementares para cada 
categoria referidos(as) no Anexo VI. Em 
princípio, tais dados/informações não se 
revestem de carácter obrigatório, sempre 
que determinados critérios de variação nas 
diferentes categorias de exposição e 
utilização, ou da composição das múltiplas 
preparações e produtos, sejam inferiores a 
um determinado limite (como, por exemplo, 
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o limite para além do qual a rotulagem das 
substâncias contidas em preparações se 
torna obrigatória).
A obrigatoriedade da prestação de 
informações só é aplicável em casos 
particulares devidamente justificados (por 
exemplo, na sequência de uma avaliação) e 
sempre que os critérios de variação sejam 
inferiores a um determinado limite.

Justificação

As exigências em matéria de informação relativa aos riscos relacionados com os limites 
quantificados referidos no Anexo IV, em articulação com o disposto nos Anexos V-VIII, levam 
à realização de numerosos testes com animais, totalmente inúteis, bem como à constituição 
de dispendiosos cemitérios de dados. É absolutamente necessário garantir que sejam 
recolhidos apenas os dados que são realmente indispensáveis à avaliação.

Alteração 256
Anexo IV,  1º passo

O registando coligirá todos os dados de 
ensaios disponíveis sobre a substância a 
registar. Se possível, os pedidos de registo 
devem ser apresentados por consórcios, nos 
termos dos artigos 10º ou 17º. Esse 
procedimento possibilitará a partilha dos 
dados dos ensaios, evitando assim ensaios 
desnecessários e reduzindo custos. O 
registando coligirá, igualmente, quaisquer 
outras informações disponíveis sobre a 
substância, nomeadamente dados adicionais 
(por exemplo, relações quantitativas 
estrutura/actividade - (Q)SAR -, métodos 
comparativos por interpolação em relação a 
outras substâncias, ensaios in vitro, dados 
epidemiológicos) que possam ajudar na 
identificação da presença ou ausência de 
propriedades perigosas da mesma e, em 
certos casos, substituir os resultados de 
ensaios em animais. Serão ainda coligidas 
informações sobre a exposição, a utilização 
e as medidas de gestão de riscos em 
conformidade com o artigo 9º e o anexo V. 
Ponderadas todas estas informações, o 
registando estará em condições de avaliar da 

O registando coligirá, para a sua avaliação 
de risco, todas as informações relevantes 
sobre a substância a registar. Se possível, os 
pedidos de registo devem ser apresentados 
por consórcios, nos termos dos artigos 10º 
ou 17º. Esse procedimento possibilitará a 
partilha dos dados dos ensaios, evitando 
assim ensaios desnecessários e reduzindo 
custos. Por este motivo, e antes da 
transmissão dos dados essenciais que são 
essenciais à avaliação de risco, é 
indispensável que se transmita e/ou se 
determine as informações pertinentes 
relativas às utilizações e/ou categorias de 
utilizações identificadas, às exposições ou 
categorias de exposições conexas, bem 
como as medidas da gestão de riscos 
vigentes ou recomendadas. O registando 
deverá igualmente coligir quaisquer outras 
informações disponíveis sobre a substância, 
que estejam relacionadas com as 
utilizações e as exposições identificadas, 
ou, pelo menos, que estejam de acordo com 
as categorias de utilizações e exposições 
decorrentes das medidas de gestão de riscos 
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necessidade de obter mais informações. vigentes ou recomendadas, nomeadamente 
dados adicionais (por exemplo, relações 
quantitativas estrutura/actividade -(Q)SAR-, 
métodos comparativos por interpolação em 
relação a outras substâncias, ensaios in vitro, 
dados epidemiológicos) que possam ajudar 
na identificação da presença ou ausência de 
propriedades perigosas da mesma e, em 
certos casos, substituir os resultados de 
ensaios em animais. Ponderadas todas estas 
informações, o registando estará em 
condições de avaliar da necessidade de obter 
mais informações.

Alteração 257
Anexo IV,  2º passo

O registando identificará as informações que 
são necessárias para o registo. Em primeiro 
lugar, começará por identificar o anexo ou 
anexos a aplicar, em função da tonelagem.
Esse(s) anexo(s) define(m) as informações 
normalmente exigidas, mas deve(m) ser 
conjugado(s) com o anexo IX, que, quando 
se justifique, admite variantes à norma 
aplicável. Na determinação das necessidades 
de informação sobre a substância, ter-se-ão 
nomeadamente em conta, neste estádio, as 
informações sobre a exposição, a utilização 
e as medidas de gestão de riscos.

O registando identificará as informações que 
são necessárias para o registo. O Anexo V
define as informações normalmente 
exigidas. O Anexo IXa define as 
informações / os dados suplementares 
considerados imprescindíveis na acepção 
do Anexo VI, de acordo com cada 
categoria. Em princípio, tais 
dados/informações não se revestem de 
carácter obrigatório, sempre que 
determinados critérios de variação nas 
diferentes categorias de exposição e 
utilização, ou da composição das múltiplas 
preparações e produtos, sejam inferiores a 
um determinado limite (cf. artigo 13º e, por 
exemplo, o limite para além do qual a 
rotulagem das substâncias contidas em 
preparações se torna obrigatória). A
determinação das necessidades de 
informação sobre a substância terá em conta, 
neste estádio, os dados sobre a exposição ou 
as categorias de exposição, a utilização ou 
as categorias de utilização identificadas e a 
gestão de riscos vigente ou recomendada.
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Alteração 258
Anexo IV, 4º passo

Em alguns casos, não será necessário obter 
novos dados. Todavia, quando existir uma 
lacuna de informação que deva ser 
preenchida, haverá que obter novos dados 
(anexos V e VI) ou propor uma estratégia 
de ensaio (anexos VII e VIII), em função 
da tonelagem. Só em último recurso, quando 
estiverem esgotadas todas as outras fontes de 
dados, poderão ser efectuados ou propostos 
novos ensaios em vertebrados.

Em alguns casos, não será necessário obter 
novos dados. Todavia, quando existir uma 
lacuna de informação que deva ser 
preenchida, haverá que obter novos dados 
(anexos V, VI e IXa). Só em último recurso, 
quando estiverem esgotadas todas as outras 
fontes de dados, poderão ser efectuados ou 
propostos novos ensaios em vertebrados. 
Antes de proceder à realização de ensaios 
com animais, o declarante deve verificar se 
não é possível obter as informações por 
outros meios, usando métodos 
reconhecidos de substituição das 
experiências com animais, o (Q)SAR, as 
referências cruzadas a partir de outras 
substâncias, as experiências e os dados 
epidemiológicos existentes, etc.. Deve, para 
além disso, verificar se, no âmbito dos 
propósitos da utilização a que se propõe, 
uma determinada medida de limitação da 
exposição não tornará supérflua a 
transmissão de dados, em especial, de 
dados obtidas em ensaios com animais. A 
esse respeito, deve previamente avaliar e 
inspeccionar as medidas de gestão de risco 
já existentes, à luz de cada categoria de 
exposição, a fim de determinar se é possível 
tomar outras medidas de gestão de risco. 
Antes de proceder a qualquer ensaio, o 
declarante deve igualmente proceder à 
recolha de todas as informações disponíveis 
capazes de tornar supérfluos os ensaios. 
Novos ensaios com animais vertebrados só 
deverão ser realizados em último recurso, 
quando se esgotarem todas as outras fontes 
de informação. Se for obrigatória a 
comunicação de determinada informação 
por força da categoria de exposição 
prevista no Anexo IXa, será possível 
derrogar esse imperativo, caso se 
demonstre ser tecnicamente impossível, ou 
inútil do ponto de vista científico, o 
fornecimento de tal informação. Nesse 
caso, o declarante deverá proceder à 
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entrega de uma justificação válida apensa 
ao seu registo.

Justificação

As exigências em matéria de informação e ensaios devem centrar-se na situação real de 
exposição, e não sobre os limiares quantitativos. Por isso, é indispensável, em primeiro 
lugar, obter um conjunto de dados mínimos, nos termos do Anexo V. A salvaguarda da saúde 
humana, a defesa dos consumidores e a protecção dos animais só deve impor a realização 
daqueles ensaios suplementares referidos no Anexo VI que se revelarem verdadeiramente 
indispensáveis à avaliação de uma utilização em boas condições de segurança com base na 
exposição real, na acepção do Anexo IXa.

Alteração 259
Anexo V, informações de base

A coluna 1 deste anexo define as 
informações normalmente exigidas no caso 
das substâncias fabricadas ou importadas em 
quantidade igual ou superior a uma tonelada, 
em conformidade com o nº 1, alínea a), do 
artigo 11º. A coluna 2 deste anexo especifica 
as regras de acordo com as quais as 
informações normalmente exigidas poderão 
ser omitidas, substituídas por outras 
informações, fornecidas noutro estádio do 
processo ou adaptadas de alguma outra 
forma. Se se verificarem as condições 
estabelecidas na coluna 2 deste anexo para 
as adaptações, o registando referirá 
claramente esse facto, e as razões de cada 
adaptação, nas rubricas adequadas do 
processo de registo.

A coluna 1 deste anexo define as 
informações normalmente exigidas no caso 
das substâncias fabricadas ou importadas em 
quantidade igual ou superior a uma tonelada, 
em conformidade com o nº 1, alínea a), 
ponto 6, do artigo 9º. A coluna 2 deste anexo 
especifica as regras de acordo com as quais 
as informações normalmente exigidas 
poderão ser omitidas, substituídas por outras 
informações, fornecidas noutro estádio do 
processo ou adaptadas de alguma outra 
forma. Se se verificarem as condições 
estabelecidas na coluna 2 deste anexo para 
as adaptações, o registando referirá 
claramente esse facto, e as razões de cada 
adaptação, nas rubricas adequadas do 
processo de registo. Caso se demonstre ser 
tecnicamente impossível, ou inútil do ponto 
de vista científico, o fornecimento de 
determinadas informações, do facto deverá 
ser feita prova.

Além destas regras específicas, os 
registandos poderão adaptar as informações 
normalmente exigidas constantes da 
coluna 1 deste anexo em conformidade com 
as regras gerais do anexo IX. Também 
nesses casos, o registando referirá 
claramente as razões de qualquer decisão de 
adaptação das informações normalmente 
exigidas, nas rubricas adequadas do processo 

Além destas regras específicas, os 
registandos poderão adaptar as informações 
normalmente exigidas constantes da 
coluna 1 deste anexo em conformidade com 
as regras gerais do anexo IX. Também 
nesses casos, o registando referirá 
claramente as razões de qualquer decisão de 
adaptação das informações normalmente 
exigidas, nas rubricas adequadas do processo 
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de registo, com remissão para a(s) regra(s) 
específica(s) apropriada(s) da coluna 2 ou 
dos anexos IX ou X.

de registo.

Só serão realizados novos ensaios para 
determinar as propriedades indicadas neste 
anexo depois de uma avaliação de todos os 
dados in vitro, in vivo, históricos, de 
modelos (Q)SAR válidos e de substâncias
estruturalmente relacionadas (método 
comparativo por interpolação) disponíveis.

Só serão realizados novos ensaios para 
determinar as propriedades indicadas neste 
anexo depois de uma avaliação de todos os 
dados in vitro, in vivo, históricos, de 
modelos (Q)SAR válidos e de substâncias 
estruturalmente relacionadas (método 
comparativo por interpolação) disponíveis. 
Para além disso, aplicam-se os requisitos e 
os critérios das orientações sobre a 
observância das normas constantes dos 
Anexos IV – IX.

1 Nota: são também aplicáveis as condições 
de não realização dos ensaios específicos 
enunciadas no Anexo X, mesmo que não 
sejam retomadas na coluna 2.

Justificação

A par das justificações das alterações ao Anexo IV, decorre das modificações propostas que, 
para idêntico nível de segurança, só serão realizados os ensaios verdadeiramente 
necessários.

Alteração 260
Anexo V, nº 5.6 e nº 5.14

Suprimido

Justificação

Estes dois pontos são suprimidos, incluindo o respectivo teor descritivo, já que o controlo da 
tensão de superfície não é, em geral, significativo para a avaliação ou para as medidas de 
limitação dos riscos. A realização de um controlo geral da granulometria afigura-se 
desproporcionada.



PE 357.851v01-00 124/121 PA\566105PT.doc

PT

Alteração 261
Anexo V, nº 6.4. bis (novo)

6.4. bis. Toxicidade aguda: por via oral ou, 
em determinados casos e em função do 
risco, por via cutânea ou por inalação

Alteração 262
Anexo V, nº 7.1.1. e 7.1. bis (novo)

7.1.1. Ensaio de toxicidade a curto prazo em 
Daphnia

7.1.1. Ensaio de toxicidade a curto prazo em 
Daphnia ou em espécies piscícolas

7.1. bis Novo tipo de biodegradabilidade 
simples; não é obrigatória a realização de 
ensaios, quando a substância é inorgânica.

Justificação

As empresas deveriam ser livres de proceder à entrega de ensaios de toxicidade a curto prazo 
relativos às espécies piscícolas, em vez dos ensaios relativos à toxicidade em Daphnia.

Alteração 263
Anexo VI, outras informações de base

SUPLEMENTO ÀS INFORMAÇÕES 
NORMALMENTE EXIGIDAS NO CASO DAS 

SUBSTÂNCIAS FABRICADAS OU IMPORTADAS 
EM QUANTIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DEZ 

TONELADAS

SUPLEMENTO ÀS INFORMAÇÕES RELATIVAS 
ÀS SUBSTÂNCIAS FABRICADAS OU 

IMPORTADAS EM QUANTIDADE IGUAL OU 
SUPERIOR A UMA TONELADA

A coluna 1 deste anexo define as 
informações normalmente exigidas no caso 
das substâncias fabricadas ou importadas em 
quantidade igual ou superior a dez 
toneladas, em conformidade com o nº 1, 
alínea b), do artigo 11º. As informações 
requeridas na coluna 1 deste anexo 
suplementam, portanto, as requeridas na 
coluna 1 do anexo V. A coluna 2 deste 
anexo especifica as regras de acordo com as 
quais as informações normalmente exigidas 
poderão ser omitidas, substituídas por outras 
informações, fornecidas noutro estádio do 
processo ou adaptadas de alguma outra 

A coluna 1 deste anexo define as 
informações normalmente exigidas no caso 
das substâncias fabricadas ou importadas em 
quantidade igual ou superior a uma 
tonelada, em conformidade com o nº 1, 
alínea b), ponto 6, do artigo 9º, caso elas 
sejam obrigatórias à luz das categorias de 
exposição e utilização previstas no 
Anexo IXa. As informações requeridas na 
coluna 1 deste anexo suplementam, portanto, 
as requeridas na coluna 1 do anexo V. A 
coluna 2 deste anexo especifica, através do 
recurso a exemplos, as regras de acordo 
com as quais as informações normalmente 
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forma. Se se verificarem as condições 
estabelecidas na coluna 2 deste anexo para 
as adaptações, o registando referirá 
claramente esse facto, e as razões de cada 
adaptação, nas rubricas adequadas do 
processo de registo.

exigidas poderão ser omitidas, substituídas 
por outras informações, fornecidas noutro 
estádio do processo ou adaptadas de alguma 
outra forma. Caso se registem desvios em 
relação às exigências suplementares de 
informação referidas no Anexo IXa, o 
registando referirá claramente esse facto, e 
as razões de cada adaptação, nas rubricas 
adequadas do processo de registo. Caso se 
demonstre ser tecnicamente impossível, ou 
inútil do ponto de vista científico, o 
fornecimento de determinadas 
informações, do facto deverá ser feita 
prova.

Além destas regras específicas, os 
registandos poderão adaptar as informações 
normalmente exigidas constantes da 
coluna 1 deste anexo em conformidade com 
as regras gerais do anexo IX. Também 
nesses casos, o registando referirá 
claramente as razões de qualquer decisão de 
adaptação das informações normalmente 
exigidas, nas rubricas adequadas do processo 
de registo, com remissão para a(s) regra(s) 
específica(s) apropriada(s) da coluna 2 ou 
dos anexos IX ou X

Além destas regras específicas, os 
registandos poderão adaptar as informações 
normalmente exigidas constantes da 
coluna 1 deste anexo em conformidade com 
as regras gerais do anexo IX. Também 
nesses casos, o registando referirá 
claramente as razões de qualquer decisão de 
adaptação das informações normalmente 
exigidas, nas rubricas adequadas do processo 
de registo, com remissão para a(s) regra(s) 
específica(s) apropriada(s) da coluna 2 ou 
dos anexos IX ou X

Só serão realizados novos ensaios para 
determinar as propriedades indicadas neste 
anexo depois de uma avaliação de todos os 
dados in vitro, in vivo, históricos, de 
modelos (Q)SAR válidos e de substâncias 
estruturalmente relacionadas (método 
comparativo por interpolação) disponíveis.

Só serão realizados novos ensaios para 
determinar as propriedades indicadas neste 
anexo depois de uma avaliação de todos os 
dados in vitro, in vivo, históricos, de 
modelos (Q)SAR válidos e de substâncias 
estruturalmente relacionadas (método 
comparativo por interpolação) disponíveis. 

Se, em relação a determinados parâmetros, 
não forem fornecidas informações por 
razões diversas das referidas na coluna 2 
deste anexo ou no anexo IX, tal deverá ser 
claramente referido e justificado.

Se, em relação a determinados parâmetros, 
não forem fornecidas informações por 
razões diversas das referidas na coluna 2 
deste anexo ou no anexo IX, tal deverá ser 
claramente referido e justificado. Para além 
disso, aplicam-se os requisitos e os critérios 
das orientações sobre a observância das 
normas constantes dos Anexos IV – IX.
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Alteração 264
Anexo VI, Exigências em matéria de ensaios

O novo Anexo VI contém os seguintes 
ensaios:
- todos os ensaios que foram suprimidos 
devido à alteração do Anexo V;
- todos os ensaios procedentes do primitivo 
Anexo VI que não foram transferidos para 
o (novo) Anexo V;
- todos os ensaios procedentes dos Anexos 
VII e VIII.

Justificação

Vide as justificações anteriores.

Alteração 265
Anexo VII

Este anexo é suprimido.

Justificação

Vide as justificações anteriores.

Alteração 266
Anexo VII

Este anexo é suprimido.

Justificação

As exigências em matéria de ensaios foram transferidas para o Anexo VI.
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Alterações do Parlamento 

Alteração 267
Anexo IX bis (novo)MATRIZ1 DAS CATEGORIAS DE UTILIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO

ACOMPANHADA DOS REQUISITOS EM MATÉRIA DE INFORMAÇÕES
O Anexo IXa enuncia os requisitos em matéria das informações que devem ser 
comunicadas para além das informações prescrita pelo Anexo V , no caso de todas as 
substâncias fabricadas ou importadas em quantidades iguais ou superiores a uma tonelada, 
nos termos do nº 1, alínea a), ponto 6, do artigo 9º e ao abrigo do disposto nos Anexos IV e 
IX, sempre que isso se imponha por força da classificação numa das categorias de 
exposição constantes da grelha seguinte.
A) Exposição humana

Utilização industrial Utilização profissional Utilização para uso privado:
Exposição 
por 
inalação a 
curto prazo 

Anexo V
(toxicidade aguda por inalação, 
ou derivação de uma toxicidade 
oral aguda, em consequência da 
corrosibilidade, da irritação e da 
sensibilidade)

Anexo V
(toxicidade aguda por inalação, 
ou derivação de uma toxicidade 
oral aguda, em consequência da 
corrosibilidade, da irritação e da 
sensibilidade)

Anexo V
(toxicidade aguda por inalação, ou 
derivação de uma toxicidade oral 
aguda, em consequência da 
corrosibilidade, da irritação e da 
sensibilidade)

Exposição 
por 
inalação 
a longo 
prazo / 
reiterada

Anexo V
+ estabelecimento dos níveis 
derivados sem efeito (DNEL) por 
inalação a longo prazo para o ser 
humano (por exemplo, toxicidade 
subaguda, subcrónica ou crónica 
(por inalação/por via oral), 
toxicidade para a reprodução, 
estudo da mutagénese 
(Anexo VI))

Anexo V
+ estabelecimento dos níveis 
derivados sem efeito (DNEL) por 
inalação a longo prazo para o ser 
humano (por exemplo, toxicidade 
subaguda, subcrónica ou crónica 
(por inalação/por via oral), 
toxicidade para a reprodução, 
estudo da mutagénese 
(Anexo VI))

Anexo V
+ estabelecimento dos níveis 
derivados sem efeito (DNEL) por 
inalação a longo prazo para o ser 
humano (por exemplo, toxicidade 
subaguda, subcrónica ou crónica 
(por inalação/por via oral), 
toxicidade para a reprodução, 
estudo da mutagénese (Anexo VI))

Exposição 
por via 
oral 
isolada / a 
curto prazo 

- Anexo V Anexo V 

Exposição 
por via 
oral
a longo 
prazo / 
reiterada 

- - Anexo V 
+ estabelecimento dos níveis 
derivados sem efeito (DNEL) por 
via oral a longo prazo para o ser 
humano (por exemplo, toxicidade 
subaguda, subcrónica ou crónica 
(Anexo VI), toxicidade para a 
reprodução, estudo da mutagénese 
(Anexo VI))

Exposição 
por via 
cutânea a 
curto prazo 

Anexo V 
(toxicidade cutânea aguda ou 
derivação de uma toxicidade oral 
aguda em consequência da 
corrosibilidade, da irritação e da 
sensibilidade) 

Anexo V 
(toxicidade cutânea aguda ou 
derivação de uma toxicidade oral 
aguda em consequência da 
corrosibilidade, da irritação e da 
sensibilidade) 

Anexo V 
(toxicidade cutânea aguda ou 
derivação de uma toxicidade oral 
aguda em consequência da 
corrosibilidade, da irritação e da 
sensibilidade) 
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Exposição 
por via 
cutânea 
reiterada / 
a longo 
prazo

Anexo V 
+ estabelecimento dos níveis 
derivados sem efeito (DNEL) por 
via cutânea a longo prazo (por 
exemplo, toxicidade subaguda, 
subcrónica ou crónica (por 
inalação/via oral), estudo da 
mutagénese, toxicidade para a 
reprodução (Anexo VI); na 
condição de não haver 
corrosibilidade, irritação e 
sensibilidade, na acepção do 
Anexo V 

Anexo V 
+ estabelecimento dos níveis 
derivados sem efeito (DNEL) por 
via cutânea a longo prazo (por 
exemplo, toxicidade subaguda, 
subcrónica ou crónica (por 
inalação/via oral), estudo da 
mutagénese, toxicidade para a 
reprodução (Anexo VI); na 
condição de não haver 
corrosibilidade, irritação e 
sensibilidade, na acepção do 
Anexo V

Anexo V 
+ estabelecimento dos níveis 
derivados sem efeito (DNEL) por 
via cutânea a longo prazo (por 
exemplo, toxicidade subaguda, 
subcrónica ou crónica (por 
inalação/via oral), estudo da 
mutagénese, toxicidade para a 
reprodução (Anexo VI); na 
condição de não haver 
corrosibilidade, irritação e 
sensibilidade, na acepção do 
Anexo V

Observação: permanecem ainda por definir os critérios para as categorias "exposição por 
inalação a curto prazo", "exposição por inalação a longo prazo/reiterada", "exposição 
isolada por via oral / a curto prazo", "exposição por via cutânea a curto prazo" e 
"exposição por via cutânea a longo prazo / reiterada" para as diferentes categorias de 
utilização. Elas deveriam ser fixadas no âmbito dos chamados RIP (REACH 
Implementation Projects).

1 São excluídas certas combinações, como, por exemplo, a exposição a longo prazo por via 
oral no âmbito de uma utilização com características industriais. Elas não constituem, por 
isso, categorias autónomas. Em certos casos, o aditamento à matriz de uma ou várias 
categorias poderá revelar-se indispensável.

B) Matriz de categorias de exposição ambiental (com alguns exemplos práticos)
Utilização industrial Utilização profissional Utilização para uso privado:

Água, 
exposição 
isolada

Anexo V 
estabelecimento da concentração 
sem efeitos previsíveis – PNEC 
(toxicidade aguda de 
Daphnia/peixes) 

Anexo V 
estabelecimento da PNEC aguda 
(toxicidade aguda de 
Daphnia/peixes) 

-

Água, 
exposição 
local a longo 
prazo 

Anexo V 
+ estabelecimento da PNEC a 
longo prazo (toxicidade a longo 
prazo de Daphnia/peixes 
(Anexo VI), ou derivação de 
uma toxicidade aquática aguda 
(Anexo V), factor 1 000) 

Anexo V 
+ estabelecimento da PNEC a 
longo prazo (toxicidade a longo 
prazo de Daphnia/peixes 
(Anexo VI), ou derivação de 
uma toxicidade aquática aguda 
(Anexo V), factor 1 000) 

-

Água, 
exposição 
difusa a 
longo prazo 

- - Anexo V 
+ estabelecimento da PNEC a 
longo prazo (toxicidade a longo 
prazo de Daphnia/peixes 
(Anexo VI), ou derivação de 
uma toxicidade aquática aguda 
(Anexo V), factor 1 000) 

Solo, 
exposição 
isolada 

- Anexo V 
estabelecimento da PNEC agudo 
(toxicidade aguda de 
Daphnia/peixes) 

Anexo V 
estabelecimento da PNEC agudo 
(toxicidade aguda de 
Daphnia/peixes) 
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Solo, 
exposição 
local a longo 
prazo 

- Anexo V 
+ estabelecimento da PNEC a 
longo prazo (por exemplo, 
toxicidade a longo prazo de 
Daphnia/peixes/testes ao solo 
(Anexo VI), ou derivação de 
uma toxicidade aquática aguda 
(Anexo V), factor 1 000) (Anexo 
V, se possível) 

-

Solo, 
exposição 
difusa a 
longo prazo 

Anexo V 
+ estabelecimento da PNEC a 
longo prazo (toxicidade a longo 
prazo de Daphnia/peixes/testes 
do solo (Anexo VI), ou derivação 
de uma toxicidade aquática 
aguda (Anexo V), factor 1 000) 
(Anexo V), se possível) 

- Anexo V 
+ estabelecimento da PNEC a 
longo prazo (toxicidade a longo 
prazo de Daphnia/peixes/testes 
do solo (Anexo VI), ou derivação 
de uma toxicidade aquática 
aguda (Anexo V), factor 1 000) 
(Anexo V), se possível) 

Ar, 
exposição 
isolada

Anexo V 
(toxicidade aguda por inalação, 
ou derivação de uma toxicidade 
oral aguda, em consequência da 
corrosibilidade, da irritação e da 
sensibilidade)

Anexo V 
(toxicidade aguda por inalação, 
ou derivação de uma toxicidade 
oral aguda, em consequência da 
corrosibilidade, da irritação e da 
sensibilidade)

Anexo V 
(toxicidade aguda por inalação, 
ou derivação de uma toxicidade 
oral aguda, em consequência da 
corrosibilidade, da irritação e da 
sensibilidade)

Ar, 
exposição 
local a longo 
prazo

Anexo V 
+ estabelecimento dos níveis 
derivados desprovidos de efeitos 
(DNEL) por inalação a longo 
prazo para o homem (por 
exemplo, toxicidade subaguda, 
subcrónica ou crónica, (por 
inalação/via oral), toxicidade 
para a reprodução, estudo da 
mutagénese (Anexo VI))

Anexo V 
+ estabelecimento dos níveis 
derivados desprovidos de efeitos 
(DNEL) por inalação a longo 
prazo para o homem (por 
exemplo, toxicidade subaguda, 
subcrónica ou crónica, (por 
inalação/via oral), toxicidade 
para a reprodução, estudo da 
mutagénese (Anexo VI))

-

Ar, 
exposição 
difusa a 
longo prazo

- - Anexo V 
+ estabelecimento dos níveis 
derivados desprovidos de efeitos 
(DNEL) por inalação a longo 
prazo para o homem (por 
exemplo, toxicidade subaguda, 
subcrónica ou crónica, (por 
inalação/via oral), toxicidade 
para a reprodução, estudo da 
mutagénese (Anexo VI))


