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10.11.2005 A6-0315/767

ALTERAÇÃO 767
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 767
ARTIGO 56, PONTO 7 

7. Se, no prazo de 30 dias após o envio para 
o Comité dos Estados-Membros, este chegar 
a um acordo unânime sobre a identificação, 
a Agência poderá incluir essa substância nas 
suas recomendações, ao abrigo do n.º 3 do 
artigo 55.º. Se o Comité dos Estados-
Membros não conseguir chegar a um acordo 
unânime, adoptará um parecer no prazo de 
30 dias após o envio do processo. A Agência 
transmitirá esse parecer à Comissão, 
incluindo informações sobre qualquer ponto 
de vista minoritário no Comité.

7. Se, no prazo de 30 dias após o envio para 
o Comité dos Estados-Membros, este chegar 
a um acordo unânime sobre a identificação, 
a Agência poderá incluir essa substância nas 
suas recomendações, ao abrigo do n.º 3 do 
artigo 55.º. Deve ser dada ao registando em 
causa a oportunidade de apresentar 
previamente as suas observações. Se o 
Comité dos Estados-Membros não conseguir 
chegar a um acordo unânime, adoptará um 
parecer no prazo de 30 dias após o envio do 
processo. Antes da elaboração do parecer, 
deve ser dada ao registando em causa a 
oportunidade de apresentar observações. A 
Agência transmitirá esse parecer à 
Comissão, incluindo informações sobre 
qualquer ponto de vista minoritário no 
Comité e sobre as observações 
apresentadas pelo registando em causa, 
bem como, sendo o caso, sobre as razões 
por que as observações do registando não 
foram tidas em conta no parecer.

Or. en
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Justificação

O parecer da Agência precede um eventual procedimento de comitologia e predetermina, por 
conseguinte, a posição dos registandos em causa. Por esse motivo, afigura-se necessário 
permitir que os registandos em causa sejam ouvidos antes de o parecer ser elaborado.
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10.11.2005 A6-0315/768

ALTERAÇÃO 768
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 768
ARTIGO 57, PONTO 3, ALÍNEA B)

b) Os benefícios socioeconómicos 
decorrentes da sua utilização e as 
implicações socioeconómicas de uma recusa 
de autorização, demonstrados pelo 
requerente ou por outras partes interessadas;

b) Os benefícios socioeconómicos 
decorrentes da sua utilização e as 
implicações socioeconómicas e 
relacionadas com a sustentabilidade de 
uma recusa de autorização, demonstrados 
pelo requerente ou por outras partes 
interessadas;

Or. en

Justificação

O termo "socioeconómico" não abrange necessariamente a avaliação completa das 
implicações que devem ser tomadas em consideração. As implicações relacionadas com a 
sustentabilidade podem comportar uma avaliação de factores como a eficácia da utilização 
dos recursos, a eficiência energética, a eficácia em termos de gases com efeito de estufa, bem 
como a redução e a reciclagem dos resíduos. É necessário fazer expressamente referência às 
implicações relacionadas com a sustentabilidade, a fim de evitar que os resultados da 
avaliação induzam em erro ou não sejam eficazes. 
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10.11.2005 A6-0315/769

ALTERAÇÃO 769
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 769
ARTIGO 57, PONTO 3, ALÍNEA C)

c) A análise das alternativas, apresentada 
pelo requerente ao abrigo do n.º 5 do artigo 
59.º, e eventuais contributos de terceiros, 
apresentados ao abrigo do n.º 2 do artigo 
61.º;

c) A análise das alternativas, apresentada 
pelo requerente ao abrigo do nº 5 do artigo 
59º, e eventuais contributos de terceiros 
conformes com as normas científicas, 
apresentados ao abrigo do nº 2 do artigo 61º;

Or. en

Justificação

Os contributos de terceiros podem constituir um factor útil se forem conformes com as 
normas científicas.
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10.11.2005 A6-0315/770

ALTERAÇÃO 770
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 770
ARTIGO 57, PONTO 3, ALÍNEA D)

d) As informações disponíveis sobre os 
riscos para a saúde ou para o ambiente de 
quaisquer substâncias ou tecnologias 
alternativas. 

d) As informações disponíveis sobre os 
riscos para a saúde e para o ambiente e as 
implicações socioeconómicas e 
relacionadas com a sustentabilidade 
associados à utilização de quaisquer 
substâncias ou tecnologias alternativas. 

Or. en

Justificação

As implicações relacionadas com a sustentabilidade podem comportar uma avaliação de 
factores como a eficácia da utilização dos recursos, a eficiência energética, a eficácia em 
termos de gases com efeito de estufa, bem como a redução e a reciclagem dos resíduos. Para 
que as decisões possam ser adoptadas com base numa análise exaustiva, é necessário que 
sejam igualmente exigidas informações sobre as implicações socioeconómicas e relacionadas 
com a sustentabilidade da utilização de substâncias ou tecnologias alternativas.
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10.11.2005 A6-0315/771

ALTERAÇÃO 771
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 771
ARTIGO 57, PONTO 6 

6. As autorizações poderão depender da 
satisfação de certas condições, incluindo a 
aplicação de períodos de revisão e/ou de 
controlo. As autorizações concedidas em 
conformidade com o n.º 3 estarão 
normalmente limitadas por um prazo.

6. As autorizações poderão depender da 
satisfação de certas condições, incluindo a 
aplicação de períodos de revisão e/ou de 
controlo, tendo em conta o período de 
utilização específica e o ciclo de vida do 
produto.

Or. en

Justificação

Não é necessário fixar um prazo, dado que as decisões relativas à autorização podem ser 
revistas a qualquer momento e alteradas ou anuladas em conformidade. Um prazo 
constituiria um encargo adicional para as empresas e autoridades.
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10.11.2005 A6-0315/772

ALTERAÇÃO 772
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 772
ARTIGO 57, PONTO 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;

Or. en
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10.11.2005 A6-0315/773

ALTERAÇÃO 773
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 773
ARTIGO 57, PONTO 7, ALÍNEA E)

e) Um eventual período de revisão; e) Um eventual período de revisão, a 
determinar caso a caso;

Or. en

Justificação

 O período de revisão e o controlo específico deverão ser determinados caso a caso.
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10.11.2005 A6-0315/774

ALTERAÇÃO 774
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 774
ARTIGO 57, PONTO 7, ALÍNEA F)

f) Qualquer disposição de controlo. f) Qualquer disposição de controlo, a 
determinar caso a caso.

Or. en

Justificação

 O período de revisão e o controlo específico deverão ser determinados caso a caso.
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10.11.2005 A6-0315/775

ALTERAÇÃO 775
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 775
ARTIGO 57, PONTO 8 

8. Sem prejuízo das condições de uma 
autorização, o titular garantirá que o nível 
de exposição é reduzido para o valor mais 
baixo que for tecnicamente possível.

Suprimido

Or. en

Justificação

O nº 8 não é compatível com a avaliação dos riscos e deve ser suprimido. A autorização será 
concedida se a avaliação dos riscos demonstrar que o risco para a saúde humana e/ou o 
ambiente resultante da exposição será controlado de forma adequada. Daqui resulta que a 
obrigação de reduzir a exposição a um mínimo criará um vazio jurídico e financeiro.
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10.11.2005 A6-0315/776

ALTERAÇÃO 776
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 776
ARTIGO 58, PONTO 1 

1. As autorizações concedidas de acordo 
com o n.º 3 do artigo 57.º que estejam 
sujeitas a um prazo serão consideradas 
válidas até a Comissão tomar uma decisão 
relativamente a um novo pedido, desde que 
o titular da autorização apresente um novo 
pedido 18 meses, pelo menos, antes de 
terminado o prazo. Em vez de voltar a 
apresentar todos os elementos do pedido 
original da autorização actual, o 
requerente pode apresentar apenas o 
número da autorização actual, em 
conformidade com os segundo, terceiro e 
quarto parágrafos. Em vez de voltar a 
apresentar todos os elementos do pedido 
original da autorização actual, o 
requerente pode apresentar apenas o 
número da autorização actual, em 
conformidade com os segundo, terceiro e 
quarto parágrafos.

Suprimido

Se não puder demonstrar que o risco está 
adequadamente controlado, o requerente 
apresentará uma actualização da análise 
socioeconómica, a análise das alternativas 
e o plano de substituição incluído no 



AM\588713PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

pedido original.
Se puder agora demonstrar que o risco está 
adequadamente controlado, apresentará 
uma actualização do relatório de segurança 
química.
Se quaisquer outros elementos do pedido 
original tiverem sido alterados, apresentará 
também actualizações desses elementos.

Or. en

Justificação

Em sintonia com a alteração do artigo 57º, ponto 6. Não existe necessidade de um prazo e do 
procedimento descrito. As decisões relativas à autorização podem ser revistas a qualquer 
momento e alteradas ou mesmo anuladas em conformidade.
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10.11.2005 A6-0315/777

ALTERAÇÃO 777
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 777
ARTIGO 58, PONTO 3, PARÁGRAFO 2

Nos casos em que haja um risco grave e 
imediato para a saúde humana ou para o 
ambiente, a Comissão poderá suspender a 
autorização na pendência da revisão, tendo 
em conta a proporcionalidade.

Nos casos em que haja um risco para a saúde 
humana ou para o ambiente, a Comissão 
poderá suspender a autorização na pendência 
da revisão, tendo em conta a 
proporcionalidade.

Or. en

Justificação

Não existem critérios para a definição de risco "grave e imediato". Compete, assim, à 
Comissão, decidir, com base em que critérios se deve ou não suspender a autorização 
durante a revisão. A presente alteração está relacionada com as alterações apresentadas às 
disposições contidas no título VII: Autorização.
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10.11.2005 A6-0315/778

ALTERAÇÃO 778
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 778
ARTIGO 59, PONTOS 3 e 4

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 
utilizações para as quais pretenda colocar a 
substância no mercado.

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 
para utilização própria ou para 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.

4. Um pedido de autorização incluirá as 
seguintes informações:

4. Um pedido de autorização incluirá as 
seguintes informações:

(a) A identidade da(s) substância(s), 
conforme indicado no ponto 2 do anexo IV;

(a) A identidade da(s) substância(s), 
conforme indicado no ponto 2 do anexo IV;

(b) O nome e informações de contacto da 
pessoa ou das pessoas que fazem o pedido;

(b) O nome e informações de contacto da 
pessoa ou das pessoas que fazem o pedido;

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;

d) A menos que já tenha sido apresentado 
como parte do registo, um relatório de 

d) A menos que já tenha sido apresentado 
como parte do registo, um relatório de 
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segurança química de acordo com o anexo I, 
que cubra os riscos da utilização da(s) 
substância(s) para a saúde humana e/ou para 
o ambiente, decorrentes das propriedades 
intrínsecas especificadas no anexo XIII;

segurança química de acordo com o anexo I, 
que cubra os riscos da utilização da(s) 
substância(s) para a saúde humana e/ou para 
o ambiente, decorrentes das propriedades 
intrínsecas especificadas no anexo XIII;

Or. en

Justificação

Coerência com alterações anteriores.
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10.11.2005 A6-0315/779

ALTERAÇÃO 779
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 779
ARTIGO 59, PONTO 5, ALÍNEA B)

b) Uma análise das alternativas, tendo em 
consideração os seus riscos e a viabilidade 
técnica e económica da substituição, 
acompanhada, se for caso disso, por um 
plano de substituição que inclua a 
investigação e o desenvolvimento, bem 
como um calendário das medidas propostas 
pelo requerente.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta disposição não é aplicável. Não se pode exigir aos fabricantes que forneçam 
informações e dados sobre os produtos de um concorrente, pois estes não dispõem 
necessariamente dos mesmos.
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10.11.2005 A6-0315/780

ALTERAÇÃO 780
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 780
ARTIGO 61, PONTO 2 

2. A Agência publicará no seu sítio Web, 
tendo em conta a confidencialidade tal como 
previsto no artigo 116.º, amplas informações 
sobre as utilizações para as quais recebeu 
pedidos, com um prazo para a 
apresentação, pelos terceiros interessados, 
de informações sobre substâncias ou 
tecnologias alternativas.

2. A Agência publicará no seu sítio Web, 
tendo em conta a confidencialidade tal como 
previsto no artigo 116.º, amplas informações 
sobre as utilizações para as quais recebeu 
pedidos.

Or. en

Justificação

Não se pode exigir a terceiros que apresentem informações sobre substâncias ou tecnologias 
alternativas, pois o desenvolvimento e a aplicação devem ser da iniciativa do mercado.
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10.11.2005 A6-0315/781

ALTERAÇÃO 781
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 781
ARTIGO 61, PONTO 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.

Or. en
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10.11.2005 A6-0315/782

ALTERAÇÃO 782
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 782
ARTIGO 61, PONTO 5, PARÁGRAFO 3

Se o requerente pretender fazer observações, 
enviará a sua argumentação, por escrito, à 
Agência, no prazo de dois meses a contar da 
recepção dos projectos de pareceres. Os 
comités analisarão as observações e 
adoptarão os seus pareceres finais no prazo 
de dois meses a contar da recepção da 
argumentação por escrito, tomando-a em 
devida conta sempre que adequado. Nos 15 
dias seguintes ao final desse prazo, a 
Agência enviará os pareceres, com a 
argumentação escrita anexa, à Comissão, aos 
Estados-Membros e ao requerente.

Se o requerente pretender fazer observações, 
enviará a sua argumentação, por escrito, à 
Agência, no prazo de dois meses a contar da 
recepção dos projectos de pareceres. Os 
comités analisarão as observações e 
adoptarão os seus pareceres finais no prazo 
de dois meses a contar da recepção da 
argumentação por escrito, tomando-a em 
devida conta. Nos 15 dias seguintes ao final 
desse prazo, a Agência enviará os pareceres, 
com a argumentação escrita anexa, à 
Comissão, aos Estados-Membros e ao 
requerente.

Or. en

Justificação

As observações do requerente devem ser tomadas em consideração sistematicamente e não 
"sempre que adequado".


