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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria  dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar 
ou alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria  dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria  dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar 
ou alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria  dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao 
registo, à avaliação, à autorização e à restrição dos produtos químicos (REACH), que 
cria a Agência Europeia dos Produtos Químicos e que altera a Directiva 1999/45/CE e o 
Regulamento (CE) nº .../... {relativo aos Poluentes Orgânicos Persistentes}
(COM(2003) 644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2003)0644)*,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o artigo 95º do Tratado CE, nos termos dos quais a 
proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C5-0530/2003),

– Tendo em conta o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos sobre a base jurídica 
proposta,

– Tendo em conta os artigos 51º  e 35º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão do Comércio Internacional, da Comissão dos 
Orçamentos, da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, da Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, da 
Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores, da Comissão dos 
Assuntos Jurídicos, da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros e da 
Comissão das Petições (A6-0315/2005),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
CONSIDERANDO 1

(1) A livre circulação das substâncias, 
estremes, em preparações ou em artigos, é 

(1) A circulação livre, segura, não 
burocrática e pouco dispendiosa das 

* Ainda não publicada em JO.
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um aspecto essencial do mercado interno e 
contribui significativamente para a saúde e o 
bem-estar dos consumidores e dos 
trabalhadores, assim como para os seus 
interesses sociais e económicos e para a 
competitividade da indústria química. 

substâncias, estremes, em preparações ou em 
artigos, é um aspecto essencial do mercado 
interno e contribui significativamente para a 
saúde e o bem-estar dos consumidores e dos 
trabalhadores, assim como para os seus 
interesses sociais e económicos, para a 
protecção da flora e da fauna e para a 
competitividade da indústria química.

Justificação

Devemos preocupar-nos não só com a liberdade de circulação das substâncias, mas também  
com o cumprimento das normas e medidas de segurança, a fim de assegurar que a saúde 
pública e o equilíbrio ecológico não sejam postos em risco.

Um dos mais importantes factores da competitividade é constituído pelo equilíbrio ecológico 
e, por essa razão, devemos referi-lo.

O Regulamento REACH não deveria constituir, nem um entrave supérfluo à segurança da 
utilização das substâncias, nem  à competitividade da indústria.

Alteração 2
CONSIDERANDO 2

(2) O funcionamento eficaz do mercado 
interno das substâncias dentro da 
Comunidade só pode ser concretizado se os 
requisitos aplicáveis às substâncias não 
diferirem significativamente entre 
Estados-Membros.

(2) O funcionamento eficaz do mercado 
interno das substâncias dentro da 
Comunidade só pode ser concretizado se os 
requisitos aplicáveis à gestão segura das 
substâncias forem exacta e 
circunstanciadamente definidos e não 
diferirem significativamente entre 
Estados-Membros.

Justificação 

 O funcionamento eficiente do mercado em termos económicos e sociais requer a aplicação 
de normas de segurança precisas à gestão das substâncias, bem como disposições 
circunstanciadas relativas à respectiva utilização, por forma a salvaguardar o interesse 
público.

Alteração 3
CONSIDERANDO 3

(3) Deve assegurar-se um elevado nível de 
protecção da saúde e do ambiente na 
aproximação das disposições legislativas 
relativas a substâncias, com o intuito de 

(3) Deve assegurar-se um elevado nível de 
protecção da saúde e do ambiente na 
aproximação das disposições legislativas 
relativas a substâncias, com o intuito de 
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atingir o desenvolvimento sustentável; essas 
disposições legislativas devem ser aplicadas 
de forma não discriminatória, quer as 
substâncias químicas sejam comercializadas 
no mercado interno quer a nível 
internacional.

atingir o desenvolvimento sustentável e de 
garantir a capacidade de inovação e a 
competitividade; essas disposições 
legislativas devem ser aplicadas de forma 
não discriminatória e compatível com a 
Organização Mundial do Comércio (OMC), 
quer as substâncias químicas sejam 
comercializadas no mercado interno quer a 
nível internacional.

Justificação

Garantir a capacidade de inovação e a competitividade constitui igualmente um importante 
objectivo. É evidente que importa que as disposições sejam compatíveis com a OMC.

Alteração 4
CONSIDERANDO 3 BIS (novo)

 (3 bis) O plano de acção adoptado em 4 de 
Setembro de 2002 pela Cimeira Mundial 
de Joanesburgo sobre o Desenvolvimento 
Sustentável prevê que, até 2020, as 
substâncias químicas devem ser 
produzidas e utilizadas de forma a não 
causar danos à saúde humana e ao meio 
ambiente.

Justificação

Importa recordar que o objectivo de produzir e utilizar, a prazo, exclusivamente substâncias 
químicas que não lesem a saúde humana e o meio ambiente é um compromisso assumido não 
apenas pela União Europeia, mas à escala mundial.

Alteração 5
CONSIDERANDO 3 BIS (novo)

(3 bis)  A formação de competências nos 
novos Estados-Membros deveria ser um 
objectivo da legislação comunitária relativa 
às substâncias químicas, a fim de garantir 
um elevado nível de protecção da saúde e 
do ambiente.
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Alteração 6
CONSIDERANDO 4

(4) Para preservar a integridade do mercado 
interno e assegurar um elevado nível de 
protecção da saúde humana, especialmente 
da saúde dos trabalhadores, e do ambiente, é 
necessário garantir que as substâncias 
fabricadas na Comunidade estejam em 
conformidade com a legislação comunitária, 
inclusivamente se forem exportadas.

(4) Para preservar a integridade do mercado 
interno e assegurar um elevado nível de 
protecção do ambiente e da saúde humana, 
especialmente da saúde dos trabalhadores e 
das populações mais vulneráveis, é 
necessário garantir que todas as substâncias 
fabricadas ou comercializadas na 
Comunidade estejam em conformidade com 
a legislação comunitária, inclusivamente se 
forem exportadas.

Justificação

A legislação REACH deve assegurar uma protecção especial dos grupos da população mais 
vulneráveis à exposição a substâncias químicas.

O regulamento REACH deve ser aplicável a todas as substâncias, independentemente do seu 
local de produção, a fim de garantir um elevado nível de protecção da saúde humana, do 
ambiente e dos trabalhadores, bem como condições equitativas para a indústria.

Alteração 7
CONSIDERANDO 5

(5)  A avaliação do funcionamento dos 
quatro instrumentos jurídicos principais que 
regem os produtos químicos na Comunidade 
(Directiva 67/548/CEE do Conselho, de 
27 de Junho de 1967, relativa à aproximação 
das disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas respeitantes à 
classificação, embalagem e rotulagem das 
substâncias perigosas, Directiva 88/379/CEE 
do Conselho, de 7 de Junho de 1988, relativa 
à aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros respeitantes à 
classificação, embalagem e rotulagem dos 
preparados perigosos (entretanto substituída 
pela Directiva 1999/45/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 31 de Maio de 
1999, relativa à aproximação das disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
respeitantes à classificação, embalagem e 
rotulagem das preparações perigosas), 

(5)  A avaliação do funcionamento dos 
quatro instrumentos jurídicos principais que 
regem os produtos químicos na Comunidade 
(Directiva 67/548/CEE do Conselho, de 
27 de Junho de 1967, relativa à aproximação 
das disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas respeitantes à 
classificação, embalagem e rotulagem das 
substâncias perigosas, Directiva 88/379/CEE 
do Conselho, de 7 de Junho de 1988, relativa 
à aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros respeitantes à 
classificação, embalagem e rotulagem dos 
preparados perigosos (entretanto substituída 
pela Directiva 1999/45/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 31 de Maio de 
1999, relativa à aproximação das disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
respeitantes à classificação, embalagem e 
rotulagem das preparações perigosas), 



RR\586024PT.doc 9/957 PE 353.529v03-00

PT

Regulamento (CEE) nº 793/93 do Conselho, 
de 23 de Março de 1993, relativo à avaliação 
e controlo dos riscos ambientais associados 
às substâncias existentes, e Directiva 
76/769/CEE do Conselho, de 
27 de Julho de 1976, relativa à aproximação 
das disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas dos Estados-Membros 
respeitantes à limitação da colocação no 
mercado e da utilização de algumas 
substâncias e preparações perigosas) 
identificou um conjunto de problemas no 
funcionamento da legislação comunitária 
relativa aos produtos químicos, problemas 
esses que induzem disparidades entre as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros, as 
quais afectam directamente o funcionamento 
do mercado interno neste domínio.

Regulamento (CEE) nº 793/93 do Conselho, 
de 23 de Março de 1993, relativo à avaliação 
e controlo dos riscos ambientais associados 
às substâncias existentes, e Directiva 
76/769/CEE do Conselho, de 
27 de Julho de 1976, relativa à aproximação 
das disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas dos Estados-Membros 
respeitantes à limitação da colocação no 
mercado e da utilização de algumas 
substâncias e preparações perigosas) 
identificou um conjunto de problemas no 
funcionamento da legislação comunitária 
relativa aos produtos químicos, problemas 
esses que induzem disparidades entre as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros, as 
quais afectam directamente o funcionamento 
do mercado interno neste domínio e 
impedem uma protecção adequada da 
saúde pública e do ambiente.

Justificação

É importante referir que o sistema REACH visa suprir as lacunas dos conhecimentos em 
matéria de protecção da saúde pública e do ambiente.

Alteração 8
CONSIDERANDO 7

(7) Um objectivo importante do novo 
sistema a estabelecer ao abrigo do presente 
regulamento é promover a substituição de 
substâncias perigosas por substâncias ou 
tecnologias menos perigosas sempre que 
existam alternativas adequadas. O 
presente regulamento não afecta a aplicação 
das directivas relativas à protecção dos 
trabalhadores, em especial a Directiva 
90/394/CEE do Conselho, de 
28 de Junho de 1990, relativa à protecção 
dos trabalhadores contra riscos ligados à 
exposição a agentes cancerígenos durante o 
trabalho (sexta Directiva especial na acepção 
do n.º 1 do artigo 16.º da Directiva 
89/391/CE), segundo a qual as entidades 
patronais devem eliminar as substâncias 

(1) Um objectivo importante do novo 
sistema a estabelecer ao abrigo do presente 
regulamento é garantir a substituição de 
substâncias perigosas por substâncias ou 
tecnologias menos perigosas sempre que 
existam alternativas adequadas. O 
presente regulamento não afecta a aplicação 
das directivas relativas à protecção dos 
trabalhadores, em especial a Directiva 
90/394/CEE do Conselho, de 
28 de Junho de 1990, relativa à protecção 
dos trabalhadores contra riscos ligados à 
exposição a agentes cancerígenos durante o 
trabalho (sexta Directiva especial na acepção 
do n.º 1 do artigo 16.º da Directiva 
89/391/CE), segundo a qual as entidades 
patronais devem eliminar as substâncias 
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perigosas, sempre que tal for tecnicamente 
possível, ou substitui-las por outras de 
menor perigo. 

perigosas, sempre que tal for tecnicamente 
possível, ou substitui-las por outras de 
menor perigo. 

Justificação

 O princípio da substituição deveria constituir um importante elemento do Regulamento 
REACH. A alternativa proposta é portadora de um ímpeto superior ao do texto da Comissão. 
O princípio da substituição constitui parte da legislação sueca, tendo a sua aplicação 
apresentado óptimos resultados. A experiência sueca ilustra que uma abordagem assente na 
avaliação dos riscos de cada substância química não é suficiente para lograr uma utilização 
segura das substâncias químicas, em geral. A presente alteração constitui parte de um 
conjunto de alterações que visam o reforço do princípio da substituição e do dever de 
prudência.

Alteração 9
CONSIDERANDO 7 BIS (novo)

(7 bis)  O objectivo do novo sistema a 
estabelecer ao abrigo do presente 
Regulamento consiste em abordar 
prioritariamente a questão das substâncias 
mais perigosas. A avaliação dos riscos das 
substâncias perigosas  terá  igualmente de 
ter em conta os efeitos das substâncias 
sobre o desenvolvimento dos fetos e a saúde 
das mulheres e crianças.

Justificação

É conveniente especificar que a função do sistema REACH consiste, em primeiro lugar, em  
abordar a questão das substâncias mais perigosas, tendo em vista substituí-las por 
substâncias alternativas mais seguras.

Alteração 10
CONSIDERANDO 8

(8)  A responsabilidade pela gestão dos 
riscos das substâncias deve caber às 
empresas que fabricam, importam, colocam 
no mercado ou utilizam essas substâncias. 

(8)  A responsabilidade pela gestão dos 
riscos das substâncias e pela respectiva 
informação deve caber às empresas que 
fabricam, importam, colocam no mercado ou 
utilizam essas substâncias.

As informações relativas à aplicação do 
REACH devem ser de fácil acesso, 
nomeadamente para as empresas muito 
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pequenas, que não devem ser 
desproporcionadamente penalizadas pelos 
procedimentos de execução.
As pequenas e médias empresas devem 
entender-se na acepção da  definição 
constante da Recomendação da Comissão 
nº 2003/361/CE de 6 de Maio de 20031.
---------------
1 JO L 124, de 20.5.2003, p. 36.

Justificação

Precede a introdução do "dever de prudência" nas alterações seguintes.

O REACH deve representar uma possibilidade de inclusão das empresas, incluindo as 
empresas muito pequenas, e não um obstáculo que as exclua.

A fim de aplicar correctamente a legislação, considera-se necessário incluir a definição de 
Pequena e Média Empresa, enquanto destinatária particularmente sensível do procedimento.

Alteração 11
CONSIDERANDO 8 BIS (novo)

 (8 bis) Os produtores, importadores e 
utilizadores a jusante de uma substância, 
estreme ou em preparações ou artigos, são 
obrigados a fabricar, importar, utilizar ou 
colocar no mercado essa substância de 
forma a que, em condições razoavelmente 
previsíveis, não cause danos à saúde 
humana nem ao ambiente. 

Justificação

Introduz-se o princípio geral do dever de diligência. Dado que o REACH não cobre todas as 
utilizações das substâncias químicas, é importante, do ponto de vista da protecção da saúde 
humana e do meio ambiente, prever um dever geral de diligência no tocante à produção e à 
utilização de substâncias. A introdução deste princípio não seria mais do que uma 
transferência para o plano regulamentar dos compromissos voluntariamente assumidos pela 
indústria do sector (por ex., Programa "Responsible Care").

Alteração 12
CONSIDERANDO 8 TER (novo)

(8 ter) Em conformidade com o Direito 
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vigente em matéria de responsabilidade 
civil, os produtores, importadores ou 
utilizadores a jusante que levem ou 
tencionem levar a efeito actividades que 
envolvam uma substância, uma preparação 
ou um artigo que contenha uma tal 
substância ou preparação — incluindo a 
respectiva produção, importação ou 
utilização — e que tenham conhecimento 
ou tenham razoavelmente podido prever 
que as actividades por si desenvolvidas 
podem ter efeitos negativos na saúde 
humana ou no ambiente, deveriam envidar 
todos os esforços que lhes possam ser 
razoavelmente exigidos para os precaver, 
limitar ou  remediar.

Justificação

Remete-se, na presente alteração, para o dever de precaução que incumbe aos produtores, 
importadores e utilizadores a jusante.

Alteração 13
CONSIDERANDO 8 QUATER (novo)

 (8 quater) A gestão dos riscos das 
substâncias  deve considerar de forma 
similar tanto as substâncias fabricadas na 
União Europeia como as substâncias 
importadas, produzidas em países terceiros, 
a fim de evitar que a produção do exterior 
da Comunidade seja beneficiada e 
incentivada pelos encargos excessivos a 
que estão submetidos os produtores 
europeus.

Justificação

A importação de alguns artigos, substâncias e preparações que não estão submetidos às 
disposições a que estão sujeitos os mesmos produtos fabricados na União Europeia corre o 
risco de ser beneficiada pelo sistema REACH nos termos propostos pela Comissão. O menor 
nível de controlos exigido ao produto importado torna-o menos oneroso, permite a utilização 
de um maior número de matérias-primas e não assegura a protecção do ambiente e da saúde.

As disposições UE já em vigor impõem parâmetros muito mais exigentes aos produtores 
europeus de substâncias químicas. Os  importadores de artigos para a União Europeia 
devem submeter-se às mesmas normas que se aplicam aos produtores europeus.



RR\586024PT.doc 13/957 PE 353.529v03-00

PT

Alteração 14
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, assistida pelo(s) 
organismo(s) designado(s) para o efeito por 
cada Estado-Membro, deve avaliar essas 
substâncias se tiver razões para suspeitar que 
representam um risco para a saúde ou para o 
ambiente, depois de as ter incluído no plano 
evolutivo comunitário.

Alteração 15
CONSIDERANDO 12

(12) As disposições relativas à autorização 
prevêem que a colocação no mercado das 
substâncias que suscitam as maiores 
preocupações seja autorizada pela 
Comissão caso os riscos decorrentes da 
sua utilização estejam adequadamente 
controlados ou essa utilização possa ser 
justificada por motivos de ordem 
socioeconómica.

(12) As disposições relativas à autorização 
prevêem que a Comissão conceda 
autorizações de vigência limitada para a 
colocação no mercado e a utilização das 
substâncias que suscitam as maiores 
preocupações, se não existirem 
substâncias nem tecnologias alternativas 
apropriadas, se a utilização dessas 
substâncias puder ser  justificada por 
motivos de ordem socioeconómica e se os 
riscos decorrentes da sua utilização 
estiverem adequadamente controlados.

Justificação

É importante vincular o princípio da substituição à concessão de uma autorização.

Alteração 16
CONSIDERANDO 15 BIS (novo)

(15 bis) A fim de limitar ainda mais os 
custos e facilitar o comércio internacional, 
a Agência deve ter na maior conta possível 
as normas internacionais existentes ou 
emergentes em matéria de regulamentação 
dos produtos químicos, a fim de promover 
um consenso internacional tão amplo 
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quanto possível.

Alteração 17
CONSIDERANDO 15 TER (novo)

(15 ter) A Agência deve ser o garante da 
certeza jurídica das empresas, pelo que 
deve deter a competência exclusiva na 
avaliação do risco das substâncias e nos 
resultados dos ensaios. 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 18
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 observância 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, comunicando as 
recomendações julgadas pertinentes aos 
restantes envolvidos nas cadeias de 
aprovisionamento. Este aspecto inclui o 
dever de descrever, documentar e 
comunicar de forma transparente e 
apropriada os riscos inerentes à 
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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. 

Justificação

Introduz-se o princípio do "dever de precaução".

Alteração 19
CONSIDERANDO 20

(20)  Uma vez que os produtores e 
importadores de artigos devem ser 
responsáveis pelos mesmos, convém impor 
um requisito de registo de substâncias que 
possam ser libertadas por artigos. No caso 
das substâncias susceptíveis de serem 
libertadas por artigos em quantidades 
suficientemente elevadas e de uma forma 
que tenha efeitos negativos para a saúde 
humana ou para o ambiente, a Agência 
deve ser notificada e estar dotada de 
competências para exigir a apresentação de 
um registo.

(20)  Uma vez que os produtores e 
importadores de artigos devem ser 
responsáveis pelos mesmos, convém impor 
um requisito de registo de substâncias que 
possam ser libertadas por artigos. No caso 
das substâncias que preenchem os critérios 
do artigo 54° e, consequentemente, foram 
incluídas na lista das substâncias que 
cumprem os critérios para autorização 
(Anexo XIII bis), as autoridades 
competentes devem ser imediatamente 
informadas e consultadas e a Agência deve 
ser notificada. As disposições relativas à 
autorização aplicam-se aos produtores e 
importadores dessas substâncias, logo que 
estas sejam incluídas na lista das 
substâncias sujeitas a autorização (Anexo 
XIII ter).

Justificação

Em matéria de libertação de substâncias é indispensável informar, não só a Agência, mas 
também as autoridades competentes.

Alteração 20
CONSIDERANDO 24

(24) Os requisitos para a produção de 
informação sobre as substâncias devem ser 
escalonados de acordo com o volume de 
produção ou de importação de uma 
substância, dado que este indica o potencial 
de exposição do homem e do ambiente às 
substâncias e deve ser descrito em 

(24) Os requisitos para a produção de 
informação sobre as substâncias devem ser 
escalonados de acordo com o volume de 
produção ou de importação de uma 
substância, dado que este indica o potencial 
de exposição do homem e do ambiente às 
substâncias e deve ser descrito em 
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pormenor. pormenor. Este critério poderia ser alvo de 
revisão por parte da Comissão e, 
eventualmente, ser modificado ou 
associado a outros critérios de natureza 
qualitativa, como a perigosidade 
intrínseca, a utilização e a exposição.

Justificação

Prevê-se a possibilidade de a Comissão rever os critérios para o estabelecimento de 
prioridades em matéria de registo das substâncias.

Alteração 21
CONSIDERANDO 26 BIS (novo)

 (26 bis) À luz da situação específica das 
pequenas e médias empresas (PME), é 
necessário que os Estados-Membros 
adoptem, para essas empresas, medidas de 
assistência específica, se necessário, 
também económica, para a realização dos 
ensaios necessários para recolher as 
informações exigidas pelo presente 
Regulamento.

Justificação

É necessário prever a possibilidade de uma assistência específica às PME, eventualmente 
económica, por parte dos Estados-Membros.

Alteração 22
CONSIDERANDO 29 TER (novo)

 (29 ter) Para ajudar as empresas e, em 
particular, as pequenas e médias empresas 
(PME), a cumprir os requisitos do presente 
Regulamento, os Estados-Membros, em 
cooperação com a Comissão, devem criar 
uma vasta rede de assistência.

Justificação

A maioria das empresas que serão abrangidas pelo sistema REACH são pequenas e médias 
empresas (PME). É conveniente velar para que a legislação não lhes imponha encargos 
administrativos demasiado pesados. Na prática, a melhor solução pode variar de um Estado 
para outro, consoante o seu quadro institucional. Por conseguinte, os Estados-Membros 
deveriam ser responsáveis pela criação de uma rede adequada das medidas de apoio 
necessárias.
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Alteração 23

CONSIDERANDO 32

(32) Para garantir a actualização das 
informações à disposição das autoridades, 
deve introduzir-se uma obrigação de 
informar a Agência de determinadas 
alterações da informação.

(32) Para garantir a actualização das 
informações à disposição das autoridades, 
deve introduzir-se a obrigação mútua de a 
Agência informar as autoridades nacionais 
de determinadas alterações e as 
autoridades nacionais, por seu lado, 
informarem a Agência, à qual cabe a 
responsabilidade global.

Justificação

O intercâmbio de informações facilita o trabalho das autoridades nacionais e da Agência.

Alteração 24
CONSIDERANDO 34 BIS (novo)

(34 bis) Uma melhor coordenação de 
recursos a nível comunitário contribuirá 
para aprofundar os conhecimentos 
científicos indispensáveis ao 
desenvolvimento de métodos alternativos 
às experiências com animais vertebrados. 
É fundamental, neste aspecto, que a 
Comunidade prossiga e intensifique os 
seus esforços, adoptando as medidas 
necessárias, designadamente através do 
Sétimo Programa-Quadro de Investigação 
e Desenvolvimento Tecnológico, a fim de 
promover a investigação e a definição de 
novos métodos alternativos, que não 
impliquem a utilização de animais.

Justificação

Recorda-se o compromisso da Comunidade de promover métodos alternativos às 
experiências com animais, já incorporado na Directiva 2003/15/CE, relativa aos cosméticos.

Alteração 25
CONSIDERANDO 34 TER (novo)

(34 ter) A fim de promover os ensaios que 
não envolvam animais, a Comissão, os 
Estados-Membros e a indústria devem 
consagrar um maior volume de recursos ao 
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desenvolvimento, à validação e à aceitação 
de ensaios desse tipo. Uma parte das taxas 
pagas à Agência deve ser utilizada para 
esse efeito.

Justificação

Segundo a exposição de motivos, a "promoção de ensaios que não envolvam animais" 
constitui um dos objectivos da proposta, mas o texto não inclui quaisquer medidas tendentes 
à sua consecução. Em particular, não é feita qualquer referência a um reforço do 
financiamento de projectos destinados a substituir os ensaios em animais.

Alteração 26
CONSIDERANDO 37 BIS (novo)

(37 bis)  Para reforçar a competitividade da 
indústria comunitária e assegurar uma 
aplicação tão eficiente quanto possível do 
presente Regulamento, é conveniente 
prever a partilha de dados entre registandos 
com base numa justa contribuição.

Alteração 27
CONSIDERANDO 39 BIS (novo)

(39 bis)  Se um potencial registando e/ou 
um membro de um fórum de intercâmbio 
de informações sobre uma substância 
(FIIS) não pagarem a sua parte dos custos 
de um estudo envolvendo ensaios em 
animais vertebrados, ou de um estudo 
susceptível de evitar os ensaios com 
animais, não poderão registar a substância.

Justificação

A fim de assegurar a conformidade com a obrigação de partilhar dados que envolvam 
ensaios em animais e evitar a duplicação de ensaios, um potencial registando e/ou um 
participante do FIIS não devem ser autorizados a não pagar a sua parte dos custos e, 
subsequentemente, proceder a novos ensaios em animais.

Alteração 28
CONSIDERANDO 40 BIS (novo)
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(40 bis)  Se o proprietário de um estudo que 
envolva ensaios em animais vertebrados, ou 
de um estudo susceptível de evitar os 
ensaios em animais, não facultar esse 
estudo à Agência e/ou a outros potenciais 
registandos, não poderá registar a 
substância.

Justificação

A fim de assegurar a conformidade com a obrigação de partilhar dados relativos a ensaios 
em animais e evitar a duplicação de ensaios, o proprietário de um estudo que envolva ensaios 
em animais vertebrados não pode recusar-se a facultar esse estudo a outros participantes do 
FIIS com o objectivo de obter uma vantagem concorrencial.

Alteração 29
CONSIDERANDO 41

(41) Parte da responsabilidade pela gestão 
dos riscos das substâncias consiste na 
transmissão de informações sobre essas 
substâncias a outros profissionais, o que 
também é indispensável para que estes 
últimos assumam as suas responsabilidades.

(41) Parte da responsabilidade pela gestão 
dos riscos das substâncias consiste na 
transmissão de informações sobre essas 
substâncias a outros profissionais, bem como 
aos não profissionais, pelos meios o mais 
adequados possível, o que também é 
indispensável para que esses profissionais  
assumam as suas responsabilidades no que 
respeita à utilização das substâncias e das 
preparações, assim como à gestão e à 
eliminação dos riscos.

Justificação

Um sistema de comunicação adequado e coerente, com base nos riscos e perigos existentes, 
dará aos consumidores as informações e conselhos necessários para lhes permitir gerir com 
toda a segurança e de forma eficaz os riscos ligados a uma substância ou a uma preparação.

Alteração 30
CONSIDERANDO 41 BIS (novo)

(41 bis)  A comunicação dos riscos é um 
aspecto essencial do processo de 
informação e aconselhamento sobre a 
maneira de gerir os riscos potenciais e, 
desse modo, utilizar uma substância ou 
preparação com segurança e eficácia. Esta 
comunicação exige o conhecimento, por 
parte dos fabricantes, das necessidades de 
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informação dos utilizadores e a prestação 
de informação, aconselhamento e ajuda 
tendo em vista uma utilização segura da 
substância ou preparação pelo utilizador 
final. É conveniente desenvolver um 
sistema de comunicação apropriado 
baseado no risco, que inclua a prestação de 
informações suplementares, 
nomeadamente através de sítios Web e de 
campanhas educativas, a fim de dar 
cumprimento ao direito de os consumidores 
serem informados sobre as substâncias e 
preparações que utilizam, o que reforçará a 
utilização segura destes produtos e a 
confiança nos mesmos. Este sistema poderá 
ajudar as organizações de consumidores a 
definir um quadro que responda às 
verdadeiras preocupações dos 
consumidores através do REACH e ajudar 
a indústria a reforçar a confiança dos 
consumidores na utilização de substâncias 
e preparações químicas.

Justificação
Um sistema de comunicação adequado e coerente baseado no risco facultará aos 
consumidores as informações e recomendações necessárias que lhes permitam gerir com 
segurança e eficácia os riscos decorrentes da utilização de substâncias ou preparações 
químicas.

Alteração 31
CONSIDERANDO 42

(42)  Uma vez que a ficha de segurança 
existente já está a ser utilizada como 
ferramenta de comunicação no âmbito da 
cadeia de abastecimento de substâncias e 
preparações, é adequado desenvolvê-la e 
torná-la parte integrante do sistema 
estabelecido ao abrigo do presente 
regulamento.

(42)  Uma vez que a ficha de segurança 
existente já está a ser utilizada como 
ferramenta de comunicação no âmbito da 
cadeia de abastecimento de substâncias e 
preparações, é adequado desenvolvê-la e 
torná-la parte integrante do sistema 
estabelecido ao abrigo do presente 
regulamento. Todavia, devem ser previstos 
outros métodos de comunicação de 
informações aos consumidores sobre os 
riscos e a utilização segura de substâncias e 
preparações.

Justificação

 A presente alteração articula-se com as alterações aos considerandos 16, 41 e 43.
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Alteração 32
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 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 e fornecer informações sobre a 
sua utilização segura ao longo da cadeia de 
abastecimento até ao utilizador final, o 
consumidor.

Justificação

 A presente alteração articula-se  com as alterações aos considerandos 16, 41 e 42.

Alteração 33
CONSIDERANDO 44

(44)  Os requisitos para a realização de 
avaliações de segurança química pelos 
utilizadores a jusante devem também ser 
prescritos em pormenor, para que possam 
cumprir as suas obrigações.

(44)  Os requisitos para a realização de 
avaliações de segurança química pelos 
utilizadores a jusante devem também ser 
prescritos em pormenor, para que possam 
cumprir as suas obrigações. O utilizador a 
jusante comunica os riscos detectados na 
avaliação de segurança química da forma 
mais eficaz e pertinente possível ao 
utilizador da substância ou preparação 
numa determinada fase da cadeia de 
abastecimento/ciclo de vida e presta 
aconselhamento aos consumidores sobre a 
utilização segura do produto.

Justificação

Esta alteração visa garantir que sejam utilizados os meios mais adequados (rotulagem, sítios 
Web, ficha de segurança, etc.) para comunicar informações sobre os riscos na altura mais 
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apropriada, nomeadamente na fase de produção, distribuição, utilização ou eliminação.

Alteração 34
CONSIDERANDO 46 BIS (novo)

 (46 bis) Se o fabricante ou o importador de 
uma substância, estreme ou numa 
preparação, não tiver a intenção de 
solicitar o registo dessa substância, 
notificará a Agência e os utilizadores a 
jusante em conformidade.

Justificação

As actuais disposições do sistema REACH suscitaram, entre os utilizadores a jusante, o 
receio de que as substâncias não pudessem ser registadas por razões de ordem económica. 
Este facto poderia ter um impacto significativo sobre as empresas. Por conseguinte, é 
necessário que os fabricantes e os importadores prestem informações prévias aos utilizadores 
a jusante, para que estes possam entabular negociações com os fabricantes e os importadores 
a fim de evitar a retirada de substâncias críticas ou encontrar uma alternativa adequada.

Alteração 35
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 
Estado-Membro onde se realizar o fabrico 
ou onde o importador estiver estabelecido 
deve ser o responsável pela avaliação das 
propostas de ensaios.

(47)  Se os requisitos de informação dos 
anexos V a VIII 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. O Estado-Membro onde se 
realizar o fabrico ou onde o importador 
estiver estabelecido deve ser o responsável 
pela avaliação das propostas de ensaios.
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Justificação

A fim de evitar os ensaios com animais e reduzir os custos para a indústria, e posto que os 
dados que envolvam ensaios em animais só devem ser fornecidos se forem necessários para a 
avaliação de segurança de uma substância, as propostas de ensaios que impliquem 
experiências com animais vertebrados para satisfazer os requisitos de informação dos anexos 
V a VIII respeitantes a todas as substâncias devem ser submetidas a uma avaliação.

Alteração 36
CONSIDERANDO 47 BIS (novo)

  (47 bis)  A fim de evitar os ensaios em 
animais, os interessados dispõem de um 
período de 90 dias para formular 
observações sobre as propostas de ensaios 
que impliquem experiências com animais 
vertebrados. As observações recebidas 
durante esse período devem ser tidas em 
conta pelo registando ou pelo utilizador a 
jusante.

Justificação

O programa relativo às substâncias químicas produzidas em grande quantidade (High 
Production Volume Chemicals) aplicado nos Estados Unidos comprovou o efeito positivo da 
instituição de um período durante o qual os interessados podem formular observações, que 
permitiu não só evitar os ensaios em animais como realizar economias.

Alteração 37
CONSIDERANDO 47 TER (novo)

(47 ter)  A fim de evitar os ensaios em 
animais e reduzir os custos, as autoridades 
competentes devem consultar o Centro 
Europeu de Validação de Métodos 
Alternativos de Ensaio (CEVMAE), ao 
procederem à avaliação das propostas de 
ensaios que impliquem experiências com 
animais vertebrados.

Justificação

Dada a celeridade da evolução neste domínio científico, é importante que, ao proceder-se à 
avaliação das propostas de ensaios, se disponha de conhecimentos, experiências e 
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informações especializados e actualizados sobre o desenvolvimento de ensaios alternativos.

Alteração 38
CONSIDERANDO 48

(48) Além disso, é necessário criar 
confiança na qualidade geral dos registos e 
garantir que o grande público, assim como 
todas as partes interessadas da indústria 
química estejam confiantes de que as 
empresas cumprem as obrigações que lhes 
são impostas; assim, é conveniente que o 
mesmo Estado-Membro esteja dotado de 
competências para verificar a 
conformidade dos registos apresentados 
para o efeito.

(48) A confiança na qualidade geral dos 
registos apenas pode ser reforçada, se for 
atribuída à Agência a responsabilidade 
geral pela gestão da nova política em 
matéria de substâncias químicas. Para esse 
efeito, é também indispensável que o 
presente Regulamento seja aplicado e 
controlado em moldes uniformes em todos 
os Estados-Membros e que tanto os 
consumidores como a indústria química 
possam confiar no controlo do 
cumprimento das disposições. As 
autoridades dos Estados-Membros 
cooperam estreitamente com a Agência na 
verificação da conformidade dos registos 
com as disposições.

Alteração 39
CONSIDERANDO 49

(49)  A Agência deve igualmente estar 
dotada de competências para solicitar mais 
informações aos fabricantes, importadores 
ou utilizadores a jusante sobre substâncias 
suspeitas de constituir um risco para a saúde 
ou para o ambiente, nomeadamente em razão 
da sua presença no mercado interno em 
grandes volumes, com base em avaliações 
efectuadas pelas autoridades competentes 
dos Estados-Membros. Para o efeito, os 
Estados-Membros devem programar e 
providenciar recursos, mediante o 
estabelecimento de planos evolutivos. Se a 
utilização de produtos intermédios isolados 
nas instalações provocar um risco 
equivalente ao nível de preocupação 
decorrente da utilização de substâncias 
sujeitas a autorização, os Estados-Membros 
também devem ter a possibilidade de 
solicitar mais informações, quando isso se 
justificar.

(49)  A Agência deve igualmente estar 
dotada de competências para solicitar mais 
informações aos fabricantes, importadores 
ou utilizadores a jusante sobre substâncias 
suspeitas de constituir um risco para a saúde 
ou para o ambiente, nomeadamente em razão 
da sua presença no mercado interno em 
grandes volumes, com base nas avaliações 
efectuadas. Será elaborado um plano 
evolutivo comunitário para a avaliação das 
substâncias. Se a utilização de produtos 
intermédios isolados nas instalações 
provocar um risco equivalente ao nível de 
preocupação decorrente da utilização de 
substâncias sujeitas a autorização, os 
Estados-Membros também devem ter a 
possibilidade de solicitar mais informações, 
quando isso se justificar.
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Alteração 40
CONSIDERANDO 50

(50)  O acordo comum entre as autoridades 
dos Estados-Membros sobre os seus 
projectos de decisões constitui a base para 
um sistema eficaz que respeite o princípio da 
subsidiariedade, mantendo, ao mesmo 
tempo, o mercado interno. Se um ou mais 
Estados-Membros ou a Agência não 
concordarem com um projecto de decisão, 
esta deverá ser submetida ao procedimento 
centralizado. A Agência deve adoptar as 
decisões na sequência da aplicação destes 
procedimentos.

(50)  O acordo no Comité dos 
Estados-Membros da Agência sobre um 
projecto de decisão constitui a base para um 
sistema eficaz que respeite o princípio da 
subsidiariedade, mantendo, ao mesmo 
tempo, o mercado interno. Se um ou mais 
Estados-Membros ou a Agência não 
concordarem com um projecto de decisão, 
esta deverá ser submetida ao procedimento 
centralizado. A Agência deve adoptar as 
decisões na sequência da aplicação destes 
procedimentos.

Alteração 41
CONSIDERANDO 52

(52) Para garantir um nível suficientemente 
elevado de protecção da saúde humana e 
do ambiente, as substâncias com 
propriedades muito preocupantes devem 
ser tratadas com precaução, pelo que as 
empresas que as utilizam devem 
demonstrar à autoridade que concede a 
autorização que os riscos estão 
adequadamente controlados. Se não for 
esse o caso, as utilizações podem mesmo 
assim ser autorizadas se as empresas 
demonstrarem que os benefícios da 
utilização da substância para a sociedade 
ultrapassam os riscos associados à sua 
utilização e que não existem substâncias 
nem tecnologias alternativas adequadas. A 
autoridade que concede a autorização deve, 
então, verificar o cumprimento desses 
requisitos, por meio de um procedimento 
de autorização baseado nos pedidos das 
empresas. Dado que as autorizações devem 
garantir um elevado nível de protecção em 
todo o mercado interno, é adequado que a 
Comissão seja a autoridade que concede a 
autorização.

(52) Para garantir um nível suficientemente 
elevado de protecção da saúde humana, em 
particular, no caso das populações 
vulneráveis e do ambiente, as substâncias 
com propriedades muito preocupantes 
devem ser tratadas com precaução e só 
devem ser autorizadas, se as empresas que 
as utilizam demonstrarem à autoridade que 
concede a autorização que não existem 
substâncias nem tecnologias alternativas 
adequadas, que os benefícios para a 
sociedade advenientes da utilização dessas 
substâncias prevalecem face aos riscos 
que comportam e que os riscos estão 
adequadamente controlados. A autoridade 
que concede a autorização deve, então, 
verificar o cumprimento desses requisitos, 
por meio de um procedimento de 
autorização baseado nos pedidos das 
empresas. Dado que as autorizações devem 
garantir um elevado nível de protecção em 
todo o mercado interno, é adequado que a 
Comissão seja a autoridade que concede a 
autorização.
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Justificação

O objectivo principal do procedimento de autorização deve consistir na substituição das 
substâncias com riscos muito elevados por outras mais seguras. Só quando essa substituição 
não for possível é que serão tidos em consideração os benefícios socioeconómicos. O 
"controlo adequado" da substância é um critério secundário para efeitos de concessão da 
autorização.

É necessário prestar uma especial atenção às populações vulneráveis no âmbito do 
procedimento de autorização.

Alteração 42
CONSIDERANDO 55

(55) A Agência deve aconselhar sobre a 
definição de prioridades quanto às 
substâncias que devem ser submetidas ao 
procedimento de autorização, para garantir 
que as decisões reflectem as necessidades da 
sociedade, bem como os conhecimentos 
científicos e os seus progressos.

(55) A Agência deve estabelecer, no pleno 
uso da suas prerrogativas, a ordem de 
prioridades quanto às substâncias que devem 
ser submetidas ao procedimento de 
autorização, para garantir que as decisões 
reflectem as necessidades da sociedade, bem 
como os conhecimentos científicos e os seus 
progressos.

Justificação

Alteração apresentada por razões de clareza: cabe à Agência estabelecer a ordem de 
prioridades.

Alteração 43
CONSIDERANDO 61 BIS (novo)

(61 bis)  O presente Regulamento deve 
contribuir para a prevenção das doenças 
profissionais relacionadas com a exposição 
a produtos químicos e a sua utilização. A 
União Europeia deve investir em métodos 
de desintoxicação destinados a curar as 
doenças profissionais relacionadas com os 
produtos químicos.

Justificação

O sistema REACH deve contribuir para a melhoria da protecção dos trabalhadores.

Alteração 44
CONSIDERANDO 69
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(69) A Agência deve ter um papel central 
assegurando a credibilidade, junto de todos 
os interessados e do público, dos processos 
legislativo e de tomada de decisões no 
domínio dos produtos químicos e da 
respectiva base científica. Por isso, é 
essencial que as Instituições comunitárias, os 
Estados-Membros, o grande público e as 
partes interessadas confiem na Agência. Por 
essa razão, é vital garantir a sua 
independência, elevadas capacidades 
científica, técnica e regulamentar, 
transparência e eficácia.

(69) A Agência deve ter um papel central 
assegurando a credibilidade, junto de todos 
os interessados e do público, dos processos 
legislativo e de tomada de decisões no 
domínio dos produtos químicos e da 
respectiva base científica, de modo a que o 
público e todas as partes interessadas 
tenham confiança na segurança das 
substâncias e das preparações que utilizam. 
A Agência também desempenhar um papel 
central na coordenação da comunicação 
em torno de REACH e na sua aplicação. 
Por isso, é essencial que as Instituições 
comunitárias, os Estados-Membros, o grande 
público e as partes interessadas confiem na 
Agência. Por essa razão, é vital garantir a 
sua independência, elevadas capacidades 
científica, técnica e regulamentar, bem como 
sólidas aptidões nos planos de 
comunicação, transparência e eficácia.

Justificação

Um sistema de comunicação adequado e coerente, assente na objectividade e na pertinência 
científica das informações transmitidas, dará aos consumidores as informações e conselhos 
necessários para lhes permitir gerir com toda a segurança e eficácia os riscos ligados a uma 
substância ou a uma preparação. 

Em ligação com a alteração ao considerando 41.

Alteração 45
Considerando 70

(70) A estrutura da Agência deve adequar-se 
às funções que ela tem de desempenhar. A 
experiência com agências comunitárias 
semelhantes dá algumas orientações a este 
respeito, embora a estrutura tenha de ser 
adaptada para satisfazer as necessidades 
específicas do presente regulamento.

(70) A estrutura da Agência deve adequar-se 
às funções que ela tem de desempenhar. A 
experiência com agências comunitárias 
semelhantes dá algumas orientações a este 
respeito, embora a estrutura tenha de ser 
adaptada para satisfazer as necessidades 
específicas do presente regulamento. 

Neste contexto, será necessário prever a 
criação, no seio da Agência, um centro de 
excelência especializado em comunicação 
dos riscos e perigos ligados a certas 
substâncias e preparações.
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Justificação

É importante prever a criação, no seio da Agência, de um centro especializado na 
comunicação dos riscos e perigos ligados a uma substância ou a uma preparação.

Em ligação com as alterações aos considerandos 41 e 69.

Alteração 71
CONSIDERANDO 71

(71) Por uma questão de eficiência, o 
pessoal da Secretaria da Agência deve 
essencialmente executar tarefas 
técnico-administrativas e científicas sem 
fazer apelo aos recursos científicos e 
técnicos dos Estados-Membros; o director 
executivo deve assegurar a execução 
eficiente das tarefas da Agência, de forma 
independente. Para garantir que a Agência 
desempenhe as suas funções, o Conselho 
de Administração deve ser constituído de 
tal forma que possa assegurar o mais alto 
nível de competências e um vasto leque de 
conhecimentos especializados no domínio 
da segurança ou da regulamentação dos 
produtos químicos.

(71) Por uma questão de eficiência, o 
pessoal da Agência deve essencialmente 
executar tarefas técnico-administrativas e 
científicas sem fazer apelo aos recursos 
científicos e técnicos dos 
Estados-Membros; o director executivo 
deve assegurar a execução eficiente das 
tarefas da Agência, de forma independente. 
Para garantir que a Agência desempenhe as 
suas funções, o Conselho de Administração 
deve ser constituído de tal forma que possa 
assegurar o mais alto nível de 
competências e um vasto leque de 
conhecimentos especializados no domínio 
da segurança ou da regulamentação dos 
produtos químicos.

Justificação

Supérfluo.

Alteração 47
CONSIDERANDO 73

(73)  O Conselho de Administração deve ter 
os poderes necessários para elaborar o 
orçamento, verificar a sua aplicação, fixar a 
estrutura e o montante das taxas a cobrar, 
elaborar regras internas, adoptar 
regulamentos financeiros e nomear o 
director executivo.

(73)  O Conselho de Administração deve ter 
os poderes necessários para elaborar o 
orçamento, verificar a sua aplicação, fixar a 
estrutura e o montante das taxas a cobrar, 
elaborar regras internas, adoptar 
regulamentos financeiros e nomear o 
director executivo. Em consonância com o 
objectivo da promoção de ensaios que não 
envolvam animais, uma parte das taxas 
deve ser consagrada ao desenvolvimento de 
métodos alternativos aos ensaios em 
animais.
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Justificação

A fim de realizar um dos objectivos deste Regulamento — a promoção de ensaios que não 
envolvam animais — é necessário consagrar um maior volume de recursos ao 
desenvolvimento dos métodos alternativos aos ensaios em animais que podem ser utilizados 
para satisfazer os requisitos de informação do presente Regulamento.

Alteração 48
CONSIDERANDO 77 BIS (novo)

(77 bis)  A fim de promover os ensaios que 
não envolvam animais, compete à Agência 
elaborar e executar uma política de 
desenvolvimento, validação e aceitação 
legal de métodos alternativos aos ensaios 
em animais e garantir a sua utilização 
numa avaliação dos riscos gradual e 
inteligente para satisfazer os requisitos do 
presente regulamento. Para o efeito, será 
criado no âmbito da Agência um Comité 
para os Métodos Alternativos aos Ensaios 
em Animais, constituído por peritos do 
Centro Europeu de Validação de Métodos 
Alternativos de Ensaio (CEVMAE), 
organizações de protecção dos animais e 
outros interessados directos, tendo em vista 
garantir as mais amplas competências 
científicas e técnicas neste domínio 
disponíveis na Comunidade.

Justificação

 A promoção de ensaios que não envolvam animais, um dos objectivos deste Regulamento, 
deve constituir uma das atribuições e tarefas da Agência, a fim de garantir a sua consecução. 
Por conseguinte, deve ser criado um Comité no âmbito da Agência constituído por peritos na 
matéria, para realizar as tarefas relacionadas com o desenvolvimento de métodos 
alternativos aos ensaios em animais e a sua aplicação.

Alteração 49
CONSIDERANDO 79

(79) A Agência deve estar dotada de uma 
Câmara de Recurso que garanta os direitos 
legais de recurso aos operadores afectados 
por decisões tomadas pela Agência.

(79) A Agência deve estar dotada de uma 
Câmara de Recurso que garanta os direitos 
de recurso de todos quantos tenham um 
interesse legal afectado por decisões 
tomadas pela Agência.
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Justificação

A expressão "todos quantos tenham um interesse legal" é mais abrangente que "operadores 
afectados".

Alteração 50
CONSIDERANDO 89

(89)  Os recursos devem concentrar-se nas 
substâncias que suscitem maiores 
preocupações. Uma substância só deve ser 
inscrita no anexo I da Directiva 67/548/CEE 
se cumprir os critérios de classificação como 
cancerígena, mutagénica ou tóxica para a 
reprodução das categorias 1, 2 ou 3 ou como 
alergéneo respiratório. Devem estabelecer-se 
disposições para que as autoridades 
competentes possam apresentar propostas à 
Agência. A Agência deve pronunciar-se 
sobre a proposta, devendo as partes 
interessadas ter a oportunidade de fazer 
observações. A Comissão deverá, 
posteriormente, tomar uma decisão.

(89)  Os recursos devem concentrar-se nas 
substâncias que suscitem maiores 
preocupações. Uma substância deve ser 
inscrita no anexo I da Directiva 67/548/CEE 
se cumprir os critérios de classificação como 
cancerígena, mutagénica ou tóxica para a 
reprodução das categorias 1, 2 ou 3, como 
alergéneo respiratório, ou se for 
reconhecida como uma ameaça para a 
saúde humana e para o ambiente por 
estudos científicos avalizados. Devem 
estabelecer-se disposições para que as 
autoridades competentes possam apresentar 
propostas à Agência. A Agência deve 
pronunciar-se sobre a proposta, devendo as 
partes interessadas ter a oportunidade de 
fazer observações. A Comissão deverá, 
posteriormente, tomar uma decisão.

Justificação

Muitos parâmetros toxicológicos ainda não foram totalmente identificados ou não existem 
protocolos científicos para o estudo dos efeitos atípicos, como é o caso, por exemplo, de 
muitas perturbações do desenvolvimento neurológico. Deve existir a possibilidade de 
inscrever uma substância que seja considerada como uma ameaça para a saúde humana.

Alteração 51
CONSIDERANDO 90

(90)  Os relatórios sobre a aplicação do 
regulamento, apresentados periodicamente 
pelos Estados-Membros e pela Agência, 
serão um meio indispensável para 
acompanhar a aplicação da legislação em 
matéria de produtos químicos, bem como as 
tendências neste domínio; as conclusões 
extraídas dos resultados dos relatórios serão 
instrumentos úteis e práticos para a revisão 

(90)  Os relatórios sobre a aplicação do 
regulamento, apresentados periodicamente 
pelos Estados-Membros e pela Agência, 
serão um meio indispensável para 
acompanhar a aplicação da legislação em 
matéria de produtos químicos, bem como as 
tendências neste domínio; as conclusões 
extraídas dos resultados dos relatórios serão 
instrumentos úteis e práticos para a revisão 
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do regulamento e, se necessário, para a 
formulação de propostas de alterações.

do regulamento e, se necessário, para a 
formulação de propostas de alterações. Para 
o efeito, a Comissão procederá a uma 
avaliação" ex post" do impacto do 
Regulamento cinco anos após a sua 
aplicação, para verificar se os objectivos 
inicialmente fixados foram atingidos e se o 
funcionamento do mercado interno, bem 
como a concorrência, foram preservados.

Justificação
Tendo em conta a importância do sistema regulamentar instituído pelo regulamento REACH, 
é necessário avaliar os resultados obtidos durante os cinco primeiros anos de aplicação, a 
fim de verificar se os objectivos iniciais foram atingidos e, caso contrário, proceder aos 
ajustamentos necessários. 

Alteração 52
CONSIDERANDO 90 BIS (novo)

(90 bis)  O sistema REACH deve permitir 
que os cidadãos, os trabalhadores e os 
consumidores tenham confiança no facto 
de que os produtos colocados no mercado 
são seguros e de que não correm o risco de 
estar expostos a produtos químicos em 
quantidades ou misturas, representem um 
risco para a sua saúde ou para o ambiente.

Justificação

Os produtos à venda devem ser seguros para os consumidores. É esta a garantia que o 
sistema REACH deve prestar.

Alteração 53
CONSIDERANDO 91

(91) Os cidadãos da Comunidade devem ter 
acesso à informação sobre os produtos 
químicos a que possam estar expostos, para 
poderem tomar decisões esclarecidas sobre a 
utilização que fazem dessas substâncias. 
Uma forma transparente de alcançar este 
objectivo consiste em dar-lhes acesso livre e 
fácil aos dados de base não confidenciais 
armazenados na base de dados da Agência, 
incluindo resumos das propriedades 
perigosas, requisitos de rotulagem e 
legislação comunitária relevante, incluindo 

(91) Os cidadãos da Comunidade devem ter 
acesso à informação sobre os produtos 
químicos a que possam estar expostos, para 
poderem tomar decisões esclarecidas sobre a 
utilização que fazem dessas substâncias. 
Uma forma transparente de alcançar este 
objectivo consiste em dar-lhes acesso livre e 
fácil aos dados de base não confidenciais 
armazenados na base de dados da Agência, 
incluindo resumos das propriedades 
perigosas, requisitos de rotulagem e 
legislação comunitária relevante, incluindo 
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as utilizações autorizadas e as medidas de 
gestão dos riscos.

as utilizações autorizadas e as medidas de 
gestão dos riscos. 

É conveniente que a Agência e os 
Estados-Membros autorizem o acesso à 
informação, nas suas próprias línguas 
maternas (desde que se trate de línguas 
oficiais da União Europeia) em 
conformidade com as disposições da 
Directiva 2003/4/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 28 de Janeiro 
de 2003, relativo ao acesso do público à 
informação em matéria de ambiente1, do 
Regulamento (CE) 1049/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de Maio de 2001, relativo ao acesso do 
público aos documentos do Parlamento 
Europeu, do Conselho e da Comissão2 e da 
Convenção da UNECE sobre o acesso à 
informação, a participação do público na 
tomada de decisões e o acesso à justiça no 
domínio do ambiente (Convenção de 
Aarhus), de que a Comunidade Europeia é 
parte contratante.
---------------
1 JO L 41, de 14.2.2003, p. 26.
2 JO L 145, de 31.5.2001, p. 43.

Justificação

Os objectivos do sistema REACH incluem a protecção da saúde humana e do ambiente. A 
possibilidade de o público obter informação sobre os produtos químicos numa linguagem 
acessível reveste-se de uma importância fundamental.

Alteração 54
CONSIDERANDO 91 BIS (novo)

 (91 bis) A Comissão deveria examinar a 
oportunidade de criar uma marca 
europeia de qualidade destinada a 
identificar e a promover os artigos, cujo 
processo de produção, em cada uma das 
suas fases, tenha respeitado os requisitos 
preceituados no presente Regulamento.

Justificação

Uma marca aposta nos artigos permitiria o reconhecimento e a promoção dos agentes que 
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cumprem as obrigações previstas no presente Regulamento.

Alteração 55
CONSIDERANDO 93

(93) Para que o sistema estabelecido pelo 
presente regulamento funcione eficazmente, 
devem existir boas formas de cooperação e 
de coordenação entre os Estados-Membros, 
a Agência e a Comissão no que diz respeito 
ao controlo do seu cumprimento.

(93) Para que o sistema estabelecido pelo 
presente regulamento funcione eficazmente, 
devem existir boas formas de cooperação e 
de coordenação entre as autoridades 
competentes dos Estados-Membros, a 
Agência e a Comissão no que diz respeito ao 
controlo do seu cumprimento.

Não obstante, a Agência assumirá plena 
responsabilidade pela gestão do 
Regulamento dos Produtos Químicos.

Justificação

A estreita cooperação entre a Agência, a Comissão e as autoridades competentes dos 
Estados-Membros é indispensável para um controlo eficaz da aplicação da legislação.

Alteração 56
CONSIDERANDO 100

(100) É conveniente que as disposições do 
presente regulamento entrem em vigor de 
forma faseada, a fim de facilitar a transição 
para o novo sistema; além disso, a entrada 
em vigor gradual das disposições deverá 
permitir que todas as partes envolvidas - 
autoridades, empresas e outras partes 
interessadas - concentrem os seus recursos 
na preparação para novas funções na altura 
certa.

(100) É conveniente que as disposições do 
presente regulamento entrem em vigor de 
forma faseada, a fim de facilitar a transição 
para o novo sistema; além disso, a entrada 
em vigor gradual das disposições deverá 
permitir que todas as partes envolvidas - 
autoridades, empresas e outras partes 
interessadas - concentrem os seus recursos 
na preparação para novas obrigações na 
altura certa, inclusive através da 
celebração de acordos voluntários, 
coordenados pela Comissão, entre a 
indústria e outras partes interessadas.

Justificação

Prevê-se a celebração de acordos voluntários, enquanto instrumento de integração na 
presente legislação.

Alteração 57
CONSIDERANDO 101 BIS (novo)
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(101bis) O presente Regulamento aplica-
se sem prejuízo da Directiva geral 
92/85/CEE do Conselho, de 19 de 
Outubro de 1992, relativa à 
implementação de medidas destinadas a 
promover a melhoria da segurança e da 
saúde das trabalhadoras grávidas, 
puérperas ou lactantes no trabalho 
(décima Directiva especial, na acepção do 
nº 1 do artigo 16º da Directiva 
89/391/CEE)1 e da Directiva 98/24/CE do 
Conselho, de 7 de Abril de 1998, relativa à 
protecção da segurança e da saúde dos 
trabalhadores contra os riscos ligados à 
exposição a agentes químicos no trabalho 
(décima-quarta Directiva especial, na 
acepção do nº 1 do artigo 16º da Directiva 
89/391/CEE2. A Directiva 98/24/CE 
continua a constituir o instrumento 
jurídico fundamental em matéria de 
protecção da saúde e da segurança dos 
trabalhadores contra os riscos ligados à 
exposição a agentes químicos no trabalho. 
Cabe aos Estados-Membros e aos parceiros 
sociais garantirem uma aplicação e um 
controlo mais eficazes da Directiva 
98/24/CE.
_____________________
1 JO L 348, de 28.11.92, p. 1.
2 JO L 131, de 05.05.98, p. 11.

Justificação

O presente Regulamento deverá também ter em conta a directiva mais geral relativa à 
implementação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde das 
trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho.

Alteração 58
CONSIDERANDO 104 BIS (novo) 

 (104 bis) A Comissão velará por que a 
abertura progressiva dos mercados 
comunitários às importações mundiais seja 
acompanhada de exigências mais estritas 
no que se refere à "equidade" do comércio 
(inclusive, no âmbito da OMC); os 
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requisitos do sistema REACH devem ser 
introduzidos o mais rapidamente possível.

Justificação

É essencial que a abertura ao comércio internacional seja acompanhada da criação de 
condições equitativas que incluam requisitos em matéria de ambiente e de saúde pública. O 
sistema REACH constitui um elemento importante deste processo.

Alteração 59
ARTIGO 1, NÚMERO 2

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

2. O objectivo do presente regulamento é 
garantir a livre circulação dessas substâncias 
no mercado interno em conformidade com o 
dever de prudência.

Justificação

Tendo em conta o número considerável de produtos químicos e de utilizações que não serão 
abrangidos pelo regulamento REACH – nomeadamente cerca de 70 000 substâncias 
produzidas em quantidades inferiores a uma tonelada por ano – é necessário instituir o 
princípio geral do dever de prudência, a fim de definir a responsabilidade da indústria em 
relação à utilização segura de TODOS os produtos químicos. Este princípio aplica-se a todas 
as substâncias (independentemente do volume de produção), o que implica que a indústria 
deve não só satisfazer os requisitos específicos do regulamento, mas também assumir as 
responsabilidades sociais, económicas e ambientais que incumbem às empresas. Estas 
disposições específicas garantirão igualmente a certeza jurídica inerente à aplicação do 
dever de prudência pelas empresas. A presente alteração relaciona-se com a alteração ao 
considerando 20.

Alteração 60
ARTIGO 1, NÚMERO 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 precaução.

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 em condições de utilização 
normais e razoavelmente previsíveis. As 
suas disposições sustentam-se no princípio 
da precaução.
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Justificação

Esta disposição é coerente com a definição de "produto seguro" dada na directiva relativa à 
segurança geral dos produtos (2001/95/CE), sendo necessário definir o quadro e os limites 
do objecto do presente regulamento.

Alteração 61
ARTIGO 1, NÚMEROS 3 BIS E 3 TER (novos)

3 bis. Qualquer fabricante, importador ou 
utilizador a jusante que efectue ou tencione 
efectuar operações que envolvam uma 
substância, ou preparação, ou um artigo do 
qual façam parte essa substância ou 
preparação, nomeadamente o seu fabrico, 
importação e aplicação, que saiba ou possa 
razoavelmente prever que essas operações 
podem ter efeitos negativos para a saúde 
humana ou para o ambiente, deve tomar 
todas as medidas  razoavelmente exigíveis 
para evitar, limitar ou remediar esses 
efeitos.
3 ter. Qualquer fabricante, importador ou 
utilizador a jusante que forneça, no âmbito 
da sua actividade profissional ou 
comercial, uma substância ou preparação, 
ou um artigo do qual façam parte essa 
substância ou preparação, a um fabricante, 
importador ou utilizador a jusante deve, na 
medida em que tal se afigure indispensável, 
garantir uma comunicação e uma troca de 
informações adequadas, prestando 
assistência técnica, se necessário, para 
evitar, limitar ou remediar os efeitos 
negativos para a saúde humana ou para o 
ambiente.

Justificação

A presente alteração introduz o princípio do "dever de prudência".

Alteração 62
ARTIGO 1, NÚMERO 3 QUATER (novo)

3 quater. Tal inclui o dever de descrever, 
documentar e comunicar de forma 
transparente e apropriada os riscos 
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inerentes à produção, utilização e 
eliminação das substâncias em causa. As 
substâncias seleccionadas pelos 
produtores e pelos utilizadores a jusante, 
para efeitos de produção e utilização, 
serão as substâncias mais seguras que se 
encontrem disponíveis.

Justificação

A presente alteração introduz o princípio do "dever de prudência".

Alteração 63
ARTIGO 1, NÚMERO 3 QUINQUIES (novo)

 3quinquies. A aplicação e o lançamento 
das disposições contidas no presente 
Regulamento não devem, em caso algum, 
implicar um aumento dos encargos 
burocráticos e administrativos para as 
pequenas e médias empresas.

Justificação

Cumpre reduzir ao mínimo o aumento dos encargos burocráticos para as PME que resultem 
da aplicação das disposições do presente Regulamento.

Alteração 64
ARTIGO 1, NÚMERO 3 SEXIES (novo)

 3 sexies. Para a aplicação do presente 
Regulamento, a União Europeia prevê 
mecanismos de ajuda e apoio às pequenas  
e médias empresas.

Justificação

A fim de facilitar a aplicação das disposições do presente Regulamento, e dada a 
complexidade do mesmo, é necessário prever mecanismos de ajuda e apoio às PME para o 
seu lançamento.

Alteração 65
ARTIGO 2

1.  O presente regulamento não se aplica: 1.  O presente regulamento não se aplica:

a)  A substâncias radioactivas abrangidas 
pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 96/29/Euratom do Conselho;

a)  A substâncias radioactivas abrangidas 
pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 96/29/Euratom do Conselho;
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b)  A substâncias estremes, em preparações 
ou em artigos que estejam submetidas a um 
controlo aduaneiro, desde que não sejam 
objecto de qualquer tratamento ou 
transformação, e que se encontrem em 
armazenagem temporária, numa zona franca 
ou num entreposto franco tendo em vista a 
sua reexportação, ou em trânsito;

b)  A substâncias estremes, em preparações 
ou em artigos que estejam submetidas a um 
controlo aduaneiro, desde que não sejam 
objecto de qualquer tratamento ou 
transformação, e que se encontrem em 
armazenagem temporária, numa zona franca 
ou num entreposto franco tendo em vista a 
sua reexportação, ou em trânsito;

c)  A produtos intermédios não isolados. c)  A produtos intermédios não isolados;

c bis) Aos resíduos, na acepção da 
Directiva 75/442/CEE do Conselho, de 15 
de Julho de 19751, na sua forma alterada;
c ter) Aos géneros alimentícios, na acepção 
do Regulamento (CE) n° 178/200;.
c quater) Aos aditivos dos géneros 
alimentícios, na acepção da Directiva 
89/107/CEE, de 21 de Dezembro de 1998;
c quinquies) Aos aromatizantes, na acepção 
da Directiva  88/388/CEE;
c sexies) Aos aditivos na alimentação para 
animais, na acepção do Regulamento (CE) 
Nº 1831/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de Setembro de 2003.

2.  O presente regulamento aplica-se sem 
prejuízo:

2.  O presente regulamento aplica-se sem 
prejuízo:

a) Da Directiva 89/391/CEE do Conselho; a)  Da legislação comunitária relativa à 
saúde e à segurança no trabalho;

b) Da Directiva 90/394/CEE;
c) Da Directiva 98/24/CE do Conselho;
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.

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;

d bis)  Das proibições e restrições previstas 
na Directiva 76/768/CEE do Conselho, de 
27 de Julho de 1976, relativa à 
aproximação das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes aos 
produtos cosméticos2, na sua forma 
alterada, relativas:  
i)  à proibição de ensaios em animais para 
os produtos cosméticos acabados e para os 
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ingredientes ou combinações de 
ingredientes desses produtos; e
ii) à colocação no mercado de produtos 
cosméticos cujos ingredientes ou 
combinações de ingredientes, ou a sua  
formulação final, tenham sido testados em 
animais.
Na medida em que uma substância 
utilizada exclusivamente como ingrediente 
cosmético seja abrangida pelo presente 
Regulamento, não serão permitidos ensaios 
em animais que se encontrem proibidos nos 
termos da Directiva 76/768/CEE, tal como 
foi alterada,  para efeitos da avaliação 
exigida pelo presente Regulamento 
respeitante a essa substância.
d ter)  Da legislação comunitária relativa 
ao ambiente.
____________________
1 JO L 194, de 25.7.1975, p. 39.
2 JO L 262, de 27.9.1976, p. 169.

Justificação

A previsão da não-aplicação do âmbito do Regulamento REACH a estas substâncias 
permitirá a supressão pura e simples das excepções e isenções dos capítulos "Registo" e 
"Autorização".

Alteração 66
ARTIGO 2, NÚMERO 2 BIS (novo)

 2 bis. O presente Regulamento aplica-se a 
todas as substâncias, artigos e preparações 
importadas para a União Europeia.
O presente Regulamento não deve, de 
forma alguma, favorecer a disparidade de 
tratamento entre as substâncias, os artigos 
e as preparações produzidos na União 
Europeia e as substâncias, artigos e 
preparações produzidos em países terceiros 
e importadas para a União Europeia.
A Comissão Europeia apresentará 
orientações destinadas a garantir a 
aplicação desta disposição.
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Justificação

O sistema REACH, nos termos propostos pela Comissão, oferece um baixo nível de protecção 
à produção europeia face à concorrência desleal dos países exteriores à União. As normas 
UE já em vigor impõem parâmetros muito mais exigentes aos produtores europeus de 
substâncias químicas. Os importadores de artigos para a União Europeia devem submeter-se 
às mesmas normas que se aplicam aos produtores europeus. A alteração proposta solicita a 
instituição de um quadro regulamentar equilibrado para os produtores europeus e do 
exterior da União.

Alteração 67
ARTIGO 3, NÚMERO 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 constituem preparações 
especiais que devem ser avaliadas com base 
nas suas propriedades intrínsecas;

Justificação

Nos termos da legislação comunitária em vigor, as ligas metálicas são consideradas 
"preparações", por serem compostas por duas ou mais substâncias (metais). Contudo, as 
substâncias são misturadas para formarem uma liga com uma nova estrutura cristalina, da 
qual não podem ser separadas por processos mecânicos e que tem propriedades 
completamente diferentes das substâncias iniciais. Quando a liga é arrefecida à temperatura 
ambiente, conserva a sua nova estrutura cristalina e as suas propriedades específicas.

Por serem preparações, as ligas estão isentas da obrigação de registo, mas a segurança da 
utilização de metais em ligas (de longe a principal utilização dos metais) está sujeita a 
avaliação. A fim de determinar correctamente os riscos potenciais associados ao tratamento 
das ligas, estas devem ser avaliadas com base nas suas propriedades intrínsecas e não em 
função dos riscos potenciais das substâncias que as compõem. Por esta razão, na directiva 
relativa às substâncias perigosas (1999/45/CE) a Comissão propôs-se analisar a necessidade 
de um método específico de classificação das ligas que tome em consideração as suas 
propriedades químicas específicas.

Embora no anexo I da proposta de regulamento REACH as ligas sejam consideradas como 
“preparações especiais”, este facto não é especificado na parte legislativa da proposta. Na 
ausência do reconhecimento de que as ligas são preparações especiais, a avaliação de cerca 
de 30,000 ligas comercializadas seria incorrecta, na medida em que essas ligas seriam 
avaliadas em função das propriedades dos seus componentes. Em consequência, as 
informações na cadeia de abastecimento seriam inexactas. A produção e a comunicação de 
informações precisas sobre os riscos das substâncias e preparações é um dos principais 
objectivos da proposta de regulamento REACH e uma questão essencial no tocante ao dever 
de prudência dos fabricantes de ligas.
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Alteração 68
ARTIGO 3, NÚMERO 2 BIS (novo)

2 bis. Liga metálica: um material metálico, 
homogéneo à escala macroscópica, 
composto por dois ou mais elementos 
combinados, de tal forma que não podem  
ser separados facilmente por processos 
mecânicos;

Justificação

A ONU adoptou uma definição de "liga metálica" no âmbito do Sistema Global Harmonizado 
para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos Perigosos que foi aprovada pelo 
Subcomité de Peritos do GHS do Conselho Económico e Social da ONU em Dezembro de 
2002 e publicada em Março de 2003. Esta definição deveria ser incluída no Regulamento 
REACH como uma nova definição.

A Comissão reconheceu a necessidade de um documento técnico de orientação (DTO), a 
elaborar pela indústria em consulta com a Comissão e os Estados-Membros, para a 
avaliação dos "metais", ou seja, os metais, ligas e compostos inorgânicos metálicos. Embora 
a legislação não possa fazer referência a um DTO, deve existir um vínculo claro entre a 
legislação e os materiais a que o DTO se aplica. Os compostos inorgânicos metálicos e os 
metais são "substâncias" na acepção do artigo 3°, mas as ligas não estão definidas.

Alteração 69
ARTIGO 3, NÚMERO 4, ALÍNEAS A) E B)

4. Polímero: uma substância composta por 
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:

4. Polímero: uma substância composta por 
moléculas, caracterizada por sequências de 
um ou mais tipos de unidades monómeras, 
contendo uma maioria simples 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. 

a) uma maioria ponderal simples de 
moléculas com, pelo menos, três unidades 
monómeras unidas por uma ligação 
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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", 
razão por que deve ser conservada.

Alteração 70
ARTIGO 3, NÚMERO 8 BIS (novo)

8 bis.  “Produtor de artigos”: qualquer 
pessoa singular ou colectiva que
- proceda ao fabrico e venda de produtos 
sob marca própria;
- proceda à revenda, sob marca própria, de 
produtos produzidos por outros 
fornecedores, não se considerando como 
produtor o revendedor, caso a marca do 
produtor seja aposta no artigo;
- se dedique profissionalmente à 
importação de produtos para a 
Comunidade.  

Justificação

 O regulamento REACH utiliza definições de produtores/importadores e utilizadores a 
jusante de substâncias químicas. É necessário incluir uma definição de importador e 
produtor de artigos que contemple igualmente o aspecto da aplicabilidade das obrigações do 
regulamento REACH relativas aos produtores que comercializam um produto sob marca 
própria. A fim de garantir a viabilidade do sistema, a definição de produtor deve basear-se 
na formulação utilizada nas directivas comunitárias em vigor.

Alteração 71
ARTIGO 3, NÚMERO 14, PARTE INTRODUTÓRIA

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 exclusivamente fabricada 
e consumida ou utilizada para 
processamento químico, tendo em vista a 
sua transformação noutra substância (a 
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seguir denominada síntese):

Justificação

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

Alteração 72
ARTIGO 3, NÚMERO 14 BIS (novo)

  14 bis. "Quimicamente modificado": 
qualquer processo que não seja puramente 
mecânico;

Alteração 73
ARTIGO 3, NÚMERO 20, PARTE INTRODUTÓRIA

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 que, durante o período 
compreendido entre 18 de Setembro de 
1981 e a data de entrada em vigor do 
presente regulamento, satisfaz pelo menos 
um dos seguintes critérios:

Justificação

O EINECS contém a lista das substâncias comercializadas em 18 de Setembro de 1981. Uma 
referência a essa data permitirá evitar aos produtores ter de provar que a substância era 
efectivamente comercializada durante os 15 anos que antecedem a data de entrada em vigor 
do presente Regulamento.

Alteração 74
ARTIGO 3, NÚMERO 22

22. Investigação e desenvolvimento 
orientados para o produto e para o 
processo: qualquer tipo de desenvolvimento 
científico relacionado com o 
desenvolvimento do produto, com o 
desenvolvimento posterior de uma 
substância durante o qual se usam 
unidades-piloto ou ensaios de produção para 
desenvolver o processo de produção e/ou 
testar as áreas de aplicação da substância;

22. Investigação e desenvolvimento 
orientados para o produto e para o 
processo: qualquer tipo de desenvolvimento 
científico (incluindo as preparações e os 
artigos utilizados para ensaios-piloto em 
condições reais) relacionado com o 
desenvolvimento do produto, com o 
desenvolvimento posterior de uma 
substância estreme, numa preparação ou 
num artigo, durante o qual se usam 
unidades-piloto ou ensaios de produção para 
desenvolver o processo de produção e/ou 
testar as áreas de aplicação da substância;
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Justificação

Esta alteração especifica que a investigação e desenvolvimento orientados para o produto e 
para o processo pode abranger as substâncias estremes, em preparações ou em artigos. 
Relacionada com as alterações aos artigos 4º bis, 7º e nº 4 do artigo 34º.

As mudanças propostas especificam mais claramente que o desenvolvimento do produto 
inclui também as preparações e artigos utilizados em ensaios-piloto em condições reais

Alteração 75
ARTIGO 3, NÚMERO 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 limitação a uma tonelada restringe de forma inaceitável a liberdade da ciência e 
investigação.

Alteração 76
ARTIGO 3, NÚMERO 26

ALTERAÇÃO HORIZONTAL

Utilização indesejável Utilização não apoiada
(A modificação aplica-se a todo o texto 
legislativo, incluindo os Anexos; a 
aprovação da alteração implica a inserção 
das modificações correspondentes em todo o 
texto)

Justificação

Substitui-se a noção de "utilização indesejável", pouco clara do ponto de vista jurídico, pela 
de "utilização não apoiada". A presente alteração está relacionada com a alteração ao nº 26 
do artigo 3º, do mesmo autor.

Alteração 77
ARTIGO 3, NÚMERO 26

26. Utilização indesejável: uma utilização 
pelos utilizadores a jusante desaconselhada 
pelo registando;

26. Utilização não apoiada: uma utilização 
pelos utilizadores a jusante desaconselhada 
pelo registando, o qual deve expor as razões 
cientificamente fundamentadas da falta de 
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segurança dessa utilização;

Justificação

Esta alteração reforça a posição dos utilizadores a jusante na cadeia de abastecimento. 
Especifica que os registandos podem limitar a utilização de uma substância pelos utilizadores 
a jusante, se existirem razões científicas fundamentadas para tal, nomeadamente, do ponto de 
vista da saúde humana e da protecção do ambiente.

Alteração 78
ARTIGO 3, NÚMERO 28

28. Por ano: por ano civil, salvo indicação 
em contrário;

28. Por ano: por ano civil. No caso de novas 
substâncias, salvo indicação em contrário, 
as quantidades por ano são calculadas com 
base na média dos volumes de produção 
dos três anos civis imediatamente 
anteriores, durante os quais a substância 
tenha sido efectivamente produzida pelo 
fabricante;

Justificação

O objectivo perseguido consiste em imprimir flexibilidade ao sistema REACH, tendo em 
conta as flutuações dos volumes de produção. Por outro lado, a alteração elimina o risco de 
uma empresa ter de obedecer repentinamente a requisitos mais elevados ou mais baixos 
devido às flutuações da procura. Para as substâncias que não tenham sido produzidas 
anteriormente, dever-se-ia ter apenas em consideração o ano corrente.

Alteração 79
ARTIGO 3, NÚMERO 29 BIS (novo)

 29 bis. Pequenas e Médias Empresas 
(PME), as empresas na acepção da 
Recomendação nº 2003/361/CE da 
Comissão, de 6 de Maio de 20031. 
--------------
1 JO L 124, de 20.5.2003, p. 36.

Justificação
Considera-se útil definir as PME, de forma a poder identificá-las com vista à aplicação de 
procedimentos específicos ad hoc.
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Alteração 80
ARTIGO 3, NÚMERO 29 BIS (novo)

29 bis. Populações vulneráveis: seres 
humanos sensíveis, incluindo 
recém-nascidos, bebés, crianças, mulheres 
grávidas, mulheres lactantes, doentes e 
imunodeprimidos, idosos, pessoas 
geneticamente susceptíveis e outros grupos 
de risco identificados.

Justificação

É necessária uma definição de população vulnerável, a fim de assegurar a identificação de 
populações sensíveis e permitir que sejam tomadas medidas adequadas para reduzir os riscos 
para estas populações e a exposição a que estão sujeitas.

Alteração 81
ARTIGO 4, NÚMERO 2, ALÍNEA B BIS) (nova)

b bis) Os polímeros

Justificação
Considera-se necessário excluir completamente os polímeros do REACH, e não só do 
processo de registo. Quando se decidir regulamentar estes artigos, será necessário dispor de 
um Regulamento ou de uma Directiva "ad hoc".

Alteração 82
ARTIGO 4, NÚMERO 2, ALÍNEA C BIS) (nova)

c bis)  As substâncias em preparações que 
satisfaçam os critérios de registo e que já 
tenham sido registadas para essa utilização 
por um agente da cadeia de abastecimento.

Justificação

A alteração proposta permite evitar que as substâncias presentes em preparações já 
registadas para essa utilização por um agente da cadeia de abastecimento sejam novamente 
registadas, se ultrapassarem o limite previsto pela Directiva 1999/45/CE e se o seu volume 
total for superior a uma tonelada por ano.

Evita igualmente os encargos impostos aos (pequenos) importadores de preparações e 
garante o abastecimento de preparações altamente especializadas colocadas no mercado 
europeu em pequenas quantidades, o que pode ser essencial para as indústrias 
transformadoras da UE. 
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Alteração 83
ARTIGO 4, NÚMERO 2, ALÍNEA C TER) (nova)

c ter) As substâncias estremes ou em 
preparações, registadas em conformidade 
com o presente Título por um fabricante ou 
importador e recicladas na Comunidade 
por outro fabricante ou importador que 
demonstre que:
i) a substância resultante do processo de 
reciclagem é a mesma que foi registada; e
ii) tenha recebido as informações referidas 
nos artigos 29º e 30º relativamente à 
substância registada.

Justificação

Certas substâncias resultantes de processos de reciclagem específicos deveriam igualmente 
ser isentas da obrigação de registo, desde que a empresa que procede à reciclagem tenha 
recebido informações sobre a substância.

Alteração 84
ARTIGO 4 BIS (novo) 

Artigo 4º-bis
Derrogação do registo obrigatório para a 

investigação e o desenvolvimento 
orientados para o produto e para o 

processo
1. As substâncias fabricadas na 
Comunidade ou importadas para 
investigação e desenvolvimento orientados 
para o produto e para o processo, a 
qualquer nível da cadeia de 
aprovisionamento,   estão isentas da 
obrigação de registo prevista nos artigos 5º, 
6º, 16º e 19º durante um período máximo de 
dez anos, desde que o fabricante ou 
importador comunique à Agência, no 
formato especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108º, as 
informações seguintes:
a) A identidade do fabricante ou 
importador;
b) A identidade da substância;
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c) A classificação da substância, se existir;
d) A quantidade estimada; e
e) A lista de clientes, se existir.
A substância não será posta à disposição do 
grande público em momento algum, quer 
estreme, quer numa preparação ou num 
artigo. A substância será manuseada pelo 
pessoal do notificante, dos clientes ou de 
entidades claramente definidas pelos 
mesmos em condições razoavelmente 
controladas. As quantidades remanescentes 
serão recolhidas para eliminação após o 
período de derrogação ou no final das 
actividades de investigação, consoante a 
data que ocorra primeiro.
2. A Agência atribuirá à notificação um 
número e uma data, que será a data de 
recepção da notificação pela Agência, 
comunicá-los-á imediatamente ao 
fabricante ou importador em causa e 
transmitirá os dados notificados, bem como 
o número e a data, à autoridade competente 
do Estado-Membro em que a substância foi 
fabricada, importada ou utilizada para 
investigação e desenvolvimento orientados 
para o produto e para o processo.
3. A Agência pode decidir prorrogar o 
período inicial de isenção por 10 anos, no 
máximo, mediante pedido do fabricante ou 
do importador, se estes puderem 
demonstrar que essa prorrogação é 
justificada pelo programa de investigação e 
desenvolvimento.
4. O notificante pode interpor recurso 
contra qualquer decisão tomada ao abrigo 
do nº3, em conformidade com o disposto 
nos artigos 87º, 88º e 89º.  
5. A Agência e as autoridades competentes 
dos Estados-Membros em causa 
assegurarão sempre a confidencialidade 
das informações comunicadas nos termos 
do nº 1.

Justificação

É mais lógico inserir as isenções imediatamente a seguir ao âmbito de aplicação.
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É conveniente especificar que as actividades de investigação e desenvolvimento orientados 
para o produto e para o processo (IDOPP) podem ser realizadas a qualquer nível da cadeia 
de abastecimento.

As exigências em matéria de informações detalhadas podem ser substituídas pela obrigação 
de garantir que a substância só seja manuseada por entidades claramente definidas, em 
condições controladas e acompanhada da obrigação de recolha posterior.

Os ciclos de IDOPP e I&D na produção variam. Por essa razão, o período de isenção deve 
ser flexível e estender-se até 10 anos, podendo ser prorrogado se isso se justificar. Qualquer 
decisão relativa ao período de isenção deve ser objecto de um recurso por parte do 
notificante.

Alteração 85
ARTIGO 5, NÚMERO 1 BIS (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 do 
presente Regulamento.

Justificação

Inserção dos limiares previstos no artigo 13º para substâncias e preparações. Sem estes 
limiares, dever-se-ia igualmente ter em conta substâncias vestigiais, que não representam 
qualquer perigo para o ambiente e para a saúde, o que é desproporcionado. Importa garantir 
a não-obrigatoriedade de registo dos contaminantes vestigiais presentes em preparações, 
mas apenas das substâncias que excedam os limites de concentração.

Alteração 86
ARTIGO 5, NÚMERO 3 BIS (novo)

3 bis. Consideram-se registados na acepção 
do presente Título os polímeros já 
notificados em conformidade com a 
Directiva 67/548/CEE. No prazo de um ano 
a contar da data de entrada em vigor do 
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presente Regulamento, a Agência 
procederá à atribuição de um número de 
registo.

Justificação

Os registos de substâncias já notificadas mantêm a sua validade e as regras derrogatórias 
para os intermediários podem aplicar-se aos monómeros não registados ou outras 
substâncias não registadas desses polímeros.

Alteração 87*

ARTIGO 5, NUMERO 4

4. A apresentação de um registo far-se-á 
acompanhar da taxa estabelecida pela 
Agência. 

4. A apresentação de um registo far-se-á 
acompanhar da taxa estabelecida pela 
Agência. Não será aplicada qualquer taxa 
aos registos de substâncias fabricadas em 
quantidades compreendidas entre uma e 
dez toneladas, em relação às quais o dossiê 
técnico inclua todas as informações 
especificadas no Anexo V.

Alteração 88
ARTIGO 6

1. Qualquer produtor ou importador de 
artigos apresentará à Agência um registo de 
qualquer substância contida nesses artigos 
caso se verifiquem todas as condições 
seguintes:

1. Qualquer produtor ou importador de 
artigos apresentará à Agência um registo de 
qualquer substância contida nesses artigos 
caso se verifiquem todas as condições 
seguintes:

a)  a substância estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano, sendo cada tipo de artigo considerado 
separadamente,

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,

b)  a substância cumprir os critérios para a 
classificação como perigosa, em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE,

c)  a substância se destinar a ser libertada em 
condições de utilização normais e 
razoavelmente previsíveis.

c)  a substância se destinar a ser libertada em 
condições de utilização normais e 
razoavelmente previsíveis.

* Trata-se da abordagem da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar à questão do 
Registo. As abordagens da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e da Comissão do Mercado 
Interno e da Protecção dos Consumidores figuram no Anexo.
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1 bis. A alínea a) do n° 1 não se aplica às 
substâncias que sejam ingredientes 
adicionados aos produtos do tabaco na 
acepção dos n°s 1 e 5 do artigo 2° da 
Directiva 2001/37/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de Junho de 
2001, relativa à aproximação das 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros no 
que respeita ao fabrico, à apresentação e à 
venda de produtos do tabaco.

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

2. Qualquer produtor ou importador de 
artigos notificará a Agência de qualquer 
substância incluída no Anexo XIII bis 
contida nesses artigos, nos termos do 
disposto no nº 3:

a)  a substância estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano,

a)  se a substância estiver presente em 
quantidades superiores a um limite de 
concentração de 0,1% no tocante às 
substâncias referidas nas alíneas d), e) e f) 
do artigo 54º, 

b)  a substância cumprir os critérios para a 
classificação como perigosa, em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE,

b)  se a substância estiver presente em 
quantidades superiores aos limites de 
concentração especificados na Directiva 
1999/45/CE para a classificação como 
perigosa, no tocante a todas as outras 
substâncias,

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,

c) se o produtor ou importador não puder 
pôr de parte a hipótese de uma exposição 
do público ou do ambiente à substância 
durante todo o ciclo de vida do artigo.

d) a quantidade de substância libertada 
puder ter efeitos negativos para a saúde 
humana ou para o ambiente.
3.  Se se verificarem as condições 
enunciadas no nº 2, as informações a 
notificar, apresentadas no formato 
especificado pela Agência em conformidade 
com o artigo 108º, incluirão o seguinte:

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

a)  A identidade e informações de contacto 
do produtor ou importador;

a)  A identidade e informações de contacto 
do produtor ou importador;

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

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



PE 353.529v03-00 52/957 RR\586024PT.doc

PT

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

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

d)  A classificação da substância; d)  A classificação da substância;

e)  Uma breve descrição da(s) 
utilização(ões) do artigo;

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.

f)  A gama de tonelagem da substância, por 
exemplo: 1-10 toneladas, 10-100 toneladas, 
etc.

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 nº 3.

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 nº 3.

5.  Os nºs 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.  Os nºs 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.

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

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

Os nºs 2 e 3 aplicar-se-ão às substâncias 
contidas em artigos que satisfaçam os 
critérios do artigo 54º três meses após a 
inclusão dessas substâncias no Anexo XIII 
bis.
6 bis. Quando uma substância for incluída 
no Anexo XIII ter, a Agência notificará 
desse facto todos os produtores e 
importadores de artigos que contenham 
essa substância. O Título VII do presente 
Regulamento aplica-se "mutatis mutandis" 
ao produtor e importador de artigos que 
contenham essa substância, a partir da 
data de notificação.

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

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

7 bis. A Agência fornecerá orientações 
destinadas a ajudar os produtores e os 
importadores de produtos, bem como as 
autoridades competentes.
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Justificação

O limite quantitativo de uma tonelada aplicável às substâncias químicas não deveria ser 
aplicado no caso das substâncias adicionadas ao tabaco. Caso contrário, os fabricantes de 
tabaco poderiam adaptar o seu sistema de produção e utilizar apenas esses produtos 
químicos e respectivos derivados em quantidades inferiores a uma tonelada para se 
subtraírem à obrigação de registo. Por conseguinte, o perfil de exposição e os efeitos nocivos 
desses produtos químicos justificam a supressão do limite quantitativo no caso das 
substâncias adicionadas ao tabaco e aos produtos do tabaco.

Alteração 89
ARTIGO 6-A, NÚMERO 1

1. Uma pessoa singular ou colectiva 
estabelecida no exterior da Comunidade que 
fabrique uma substância importada para a 
Comunidade, estreme, em preparações ou 
em artigos, pode, de comum acordo, nomear 
uma pessoa singular ou colectiva 
estabelecida na Comunidade para cumprir, 
como seu representante único, as obrigações 
dos importadores ao abrigo do presente 
título. 

1. Uma pessoa singular ou colectiva 
estabelecida no exterior da Comunidade que 
fabrique uma substância, uma preparação 
ou um artigo importados para a 
Comunidade, estreme, em preparações ou 
em artigos, pode, de comum acordo, nomear 
uma pessoa singular ou colectiva 
estabelecida na Comunidade para cumprir, 
como seu representante, as obrigações dos 
importadores ao abrigo do presente título. 

Justificação

A disposição actual pressupõe que os fabricantes não comunitários têm acesso a todas as 
informações pertinentes sobre o destino da substância (ou seja, se é exportada para a UE 
directamente numa preparação ou num artigo). Contudo, é mais realista admitir que o 
fabricante comunitário nem sempre tem acesso a estas informações, porque são consideradas 
por vezes "informações comerciais de natureza confidencial". Por conseguinte, a fim de 
tornar esta disposição aplicável e realista, os fabricantes não comunitários de artigos e 
preparações deveriam igualmente ter a possibilidade de nomear um representante.

Alteração 90
ARTIGO 6-A BIS (novo)

Artigo 6º-A bis
Marca europeia de qualidade

Até ...*, a Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório e, se necessário, uma proposta 
legislativa, sobre a criação de uma marca 
europeia de qualidade destinada a 
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reconhecer e promover os artigos que, ao 
longo de todo o processo de produção, 
tenham sido fabricados respeitando as 
obrigações preceituadas no presente 
Regulamento.
*Dois anos após a entrada em vigor do presente 
Regulamento. 

Justificação

Uma marca a apor nos artigos permitiria reconhecer e promover os agentes que tivessem 
respeitado as obrigações decorrentes do presente Regulamento.

Alteração 91
ARTIGO 6-A TER (novo)

Artigo 6°-A ter
Transferência e divisão de registos e  

"registo em grupo"
1. O direito adquirido através de um registo 
é transmissível e divisível. Caso a 
propriedade de uma empresa seja 
transferida, o novo proprietário deve 
cumprir as obrigações do artigo 20°. Caso 
uma parte da empresa proprietária de um 
registo seja transferida, nomeadamente na 
sequência da venda de uma única 
instalação de fabrico da substância 
registada, a Agência atribui ao novo 
proprietário um novo número de registo.
2. Se o produtor for uma filial de outra 
entidade jurídica (a 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 entidade jurídica designada 
como grupo de registandos é responsável 
pelo cumprimento das obrigações previstas 
no presente Regulamento.
O nº 2 aplica-se igualmente caso a 
empresa-mãe ou a filial não estejam 
estabelecidas no território da União 
Europeia. O registando e o titular do 
registo devem estar estabelecidos no 
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território da União Europeia.

Justificação

No interior de consórcios, são fornecidos produtos a utilizadores oriundos de unidades de 
produção diversas da UE, que podem pertencer a diferentes filiais. O fornecimento de 
produtos no interior de um consórcio é frequentemente coordenado por uma unidade, que 
pode fazer parte da empresa-mãe ou de um consórcio. O registo em grupo constituiria uma 
solução adequada para reduzir os custos e a burocracia nestes casos.
Se um registando vender apenas uma de entre várias instalações em que a substância é 
produzida, o adquirente não precisa de efectuar um novo registo. 

Alteração 92
ARTIGO 7, NÚMERO 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 nº 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.

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 nº 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, que as 
quantidades remanescentes serão recolhidas 
para eliminação após o período de 
derrogação e que os riscos potenciais para a 
saúde humana e/ou para o ambiente estão 
razoavelmente controlados.

Justificação

Para facilitar a inovação, é conveniente excluir as substâncias que são utilizadas na 
investigação e desenvolvimento. Todavia, é necessário aditar critérios sobre os riscos 
potenciais para a saúde humana e para o ambiente.

Alteração 93
ARTIGO 9, ALÍNEA A), SUBALÍNEA V)

v) orientações para a utilização segura da 
substância, conforme especificado no 
ponto 5 do anexo IV,

v) orientações para a utilização segura da 
substância, conforme especificado no 
ponto 5 do anexo IV, incluindo instruções 
respeitantes às utilizações que o 
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registando desaconselhe; 

Justificação

Garante-se, assim, que os produtores indiquem claramente aos utilizadores a jusante se 
existem utilizações da substância que desaconselham.

Alteração 94
ARTIGO 9, ALÍNEA A), PONTO 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 a IX, ou um 
resumo das informações equivalentes já 
recolhidas para essas substâncias em 
aplicação de outras disposições da União 
Europeia. A Agência produz e actualiza 
regularmente uma lista, que deve 
especificar as informações sobre as 
substâncias obtidas em aplicação de outras 
disposições da União Europeia que são 
consideradas equivalentes às requeridas em 
aplicação do presente Regulamento;

Justificação

As informações já recolhidas relativamente a algumas substâncias em conformidade com 
outras disposições comunitárias deveriam poder ser utilizadas sem necessidade de ulteriores 
reformulações.

Alteração 95
ARTIGO 9, ALÍNEA A), PONTO 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,

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, ou resumos consistentes  
similares já elaborados para essas  
substâncias, em aplicação de outras 
disposições da União Europeia;

Justificação

As informações já recolhidas relativamente a algumas substâncias em conformidade com 
outras disposições comunitárias deveriam poder ser utilizadas sem necessidade de ulteriores 
reformulações. A presente alteração relaciona-se com o artigo 9º, (a) vi).

Alteração 96
ARTIGO 9, ALÍNEA A), SUBALÍNEA VIII)
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viii) uma declaração indicando se as 
informações foram obtidas a partir de 
experiências com animais vertebrados,

viii) uma declaração indicando se as 
informações foram obtidas a partir de 
experiências com animais vertebrados, 
incluindo o tipo de ensaios com animais 
vertebrados que foram realizados e o 
número de animais utilizados;

Justificação

Tendo em conta o objectivo de promover os métodos de ensaio que não envolvam animais e a 
preocupação suscitada pela utilização de animais vertebrados no âmbito deste Regulamento, 
deveriam ser fornecidas informações sobre as experiências com animais que foram 
realizadas e o número de animais utilizados.

Alteração 97
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;

Suprimido

Justificação

Esta alteração faz parte do pacote de alterações relacionadas com a proposta OSOR ("one 
substance, one registration"). 

Esta alteração visa tornar a partilha obrigatória de dados extensiva às informações obtidas a 
partir de ensaios que não envolvam animais.

Alteração 98 
ARTIGO 9, ALÍNEA B)

b) um relatório de segurança química, 
sempre que o artigo 13.º assim o exigir.

b) um relatório de segurança química.

Justificação

Decorre naturalmente da alteração ao nº 1, primeiro parágrafo, do artigo 13º.

Alteração 99
ARTIGO 9, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)
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O requerente, no momento em que 
apresenta as informações para fins de 
registo nos termos das alíneas a) e b), pode 
solicitar que certos documentos ou partes 
de documentos especificamente designados 
sejam tratados de forma confidencial. O 
requerente fornece a justificação para esses 
pedidos. A autoridade que recebe as 
informações decide, tendo em conta o 
disposto no artigo 116º, as  informações 
que devem ser consideradas  confidenciais.

Justificação

A presente alteração apresenta uma referência ao artigo 116º relativo à confidencialidade.

Alteração 100
ARTIGO 9, PARÁGRAFO 1 TER (novo)

As informações referidas no n° 1 e 
produzidas nos termos de outra legislação 
comunitária, internacional e/ou de 
programas químicos podem ser 
apresentadas no seu formato original.

Justificação

Os dados já recolhidos ou os relatórios já elaborados sobre uma substância nos termos de 
outra legislação ou programas comunitários ou internacionais deveriam ser autorizados e 
apresentados como tal, sem ser necessário alterá-los ou dar-lhes uma nova redacção 
desnecessária.  Entre esses programas figuram o conjunto de dados de informação de 
despistagem ("Screening Information Data Set" - SIDS) da OCDE, a iniciativa "High 
Production Volume (HPV) Chemicals" do Conselho Internacional das Associações de 
Substâncias Químicas (ICCA), o projecto HERA ("Human and Environmental Risk 
Assessment") de avaliação de produtos de limpeza de uso doméstico e as monografias do 
Centro Europeu de Indústria Química, Ecologia e Toxicologia (ECETOC) sobre produtos 
químicos.

Alteração 101
ARTIGO 10

Apresentação de dados em conjunto pelos 
membros de um consórcio

Apresentação de dados em conjunto por 
vários registandos

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 

1. Sem prejuízo do disposto no n° 2, quando 
se previr o fabrico de uma substância na 
Comunidade por um ou mais fabricantes 
e/ou a importação por um ou mais 
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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.

importadores, aplicar-se-ão as seguintes 
disposições:

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

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

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 9º.
Os membros do consórcio podem decidir se 
apresentam as informações especificadas na 
alínea a), subalínea v), e alínea b), do artigo 
9º separadamente ou se apenas o referido 
fabricante ou importador apresentará essas 
informações em nome dos outros.

Os registandos podem decidir se apresentam 
as informações especificadas na alínea a), 
subalínea v), e alínea b), do artigo 9º 
separadamente ou se um ou mais 
fabricantes ou importadores apresentarão 
essas informações em nome dos outros.

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

2. As informações especificadas na alínea 
a), subalíneas iv), vi) vii) e ix), do artigo 9° 
serão apresentadas por um ou mais 
fabricantes ou importadores, com o 
consentimento dos outros fabricantes ou 
importadores. Se um registando não 
concordar com a opinião da maioria sobre 
a selecção das informações especificadas 
na alínea a), subalíneas iv), vi) e/ou vii), do 
artigo 9°, apresentará uma explicação dos 
motivos do desacordo, que poderá ser 
acompanhada das informações que 
entenda pertinentes.

Justificação

Este "pacote" de alterações introduz a ideia de "One Substance, One Registration" (OSOR). 
O objectivo é assegurar um conjunto coerente de informações sobre cada substância – pelo 
menos, no que diz respeito aos dados relativos aos riscos – a desenvolver pela indústria numa 
base consistente e fiável. Este facto garantirá o desenvolvimento de medidas de gestão dos 
riscos mais aperfeiçoadas para os registandos e utilizadores, com base num conjunto de 
informação coerente sobre os riscos. As informações que possam ter um carácter 
confidencial (por exemplo, sobre as utilizações) podem ser apresentadas directamente à 
Agência. Isto não equivale a um consórcio obrigatório, pois os registandos têm a 
possibilidade de decidir como trabalham em conjunto. Além disso, os desacordos quanto à 
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selecção dos dados e/ou à classificação e rotulagem podem ser identificados e justificados.

Alteração 102
ARTIGO 10, NÚMERO 2 TER (novo)

2 ter.  Qualquer produtor, importador ou 
consórcio pode nomear um terceiro como 
seu representante para todos os 
procedimentos referidos no presente artigo.

Justificação

Deveria ser possível nomear um terceiro, em nome de uma empresa ou de um consórcio, para 
representar os interesses da empresa ou do grupo de produtores.

Alteração 103*

ARTIGO 11, NÚMERO 1

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

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

a)  A informação especificada no anexo V 
relativa às substâncias fabricadas ou 
importadas em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano por 
fabricante ou importador;

a) A informação especificada no anexo V, 
bem como as propostas de ensaios que 
impliquem experiências com animais 
vertebrados para obtenção dessa 
informação relativamente às substâncias 
fabricadas ou importadas em quantidades 
iguais ou superiores a uma tonelada por ano 
por fabricante ou importador, e que 
preencha um dos critérios definidos no nº 1 
do artigo 11º bis e, no mínimo, a 
informação sobre as propriedades físico-
químicas especificadas no Anexo V e 
quaisquer outras informações físico-
químicas, toxicológicas e ecotoxicológicas 
relevantes que se encontrem disponíveis, 
bem como uma declaração indicando que a 
substância foi avaliada à luz dos critérios 
definidos nas alíneas c) e d) do artigo 11º 
bis;

* Trata-se da abordagem da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar à questão do 
registo. As abordagens da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e da Comissão do Mercado 
Interno e da Protecção dos Consumidores figuram no Anexo.
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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;

b)  A informação especificada nos anexos V 
e VI, bem como as propostas de ensaios que 
impliquem experiências com animais 
vertebrados para obtenção dessa 
informação relativamente 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;

c)  A informação especificada nos anexos V 
e VI bem como as propostas de ensaios que 
impliquem experiências com animais 
vertebrados para obtenção da informação 
especificada nos Anexos V a 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;

d)  A informação especificada nos anexos V 
e VI bem como as propostas de ensaios que 
impliquem experiências com animais 
vertebrados para obtenção da informação 
especificada nos anexos V a VIII 
relativamente às substâncias fabricadas ou 
importadas em quantidades iguais ou 
superiores a 1 000 toneladas por ano por 
fabricante ou importador;     

Justificação

Relacionada com a alteração ao considerando 47. A fim de evitar os ensaios com animais e 
reduzir os custos para a indústria, e posto que os dados que envolvam ensaios em animais só 
devem ser fornecidos se forem necessários para a avaliação de segurança de uma substância, 
as propostas de ensaios que impliquem experiências com animais vertebrados para satisfazer 
os requisitos de informação dos anexos V e VI devem igualmente ser apresentadas.

Alteração 104
ARTIGO 11, NÚMERO 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 nº 1, bem como 
qualquer actualização dos outros elementos 
do registo, tendo em conta essas 
informações adicionais.

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 nº 1, bem como 
qualquer actualização dos outros elementos 
do registo, tendo em conta essas 
informações adicionais. Essas informações 
adicionais serão transmitidas à Agência no 
prazo acordado entre o registando e a 
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Agência e paralelamente à colocação no 
mercado da substância pelo fabricante ou 
importador.

Justificação

É conveniente que a Agência e o registando saibam qual é o prazo para a apresentação das 
informações adicionais.

O registando e a Agência devem acordar entre si um prazo suplementar para a transmissão 
das informações adicionais.

Alteração 105
ARTIGO 11, NÚMERO 2 BIS (novo)

2 bis. A quantidade anual de uma 
substância de integração progressiva será 
determinada com base na quantidade 
média fabricada ou importada nos três 
anos que precedem a apresentação do 
dossiê técnico.

Justificação

Os requisitos de informação aumentam, sempre que o limite de tonelagem for ultrapassado. 
As consequências deste facto são proporcionalmente mais significativas, quando os limites de 
1 e 10 toneladas são superados. Por conseguinte, é necessário permitir uma certa 
flexibilidade para as PME, em particular, no caso da compra de componentes. Tomar como 
referência a quantidade média fabricada ou importada em três anos permite que só sejam 
aplicados requisitos de informação mais rigorosos, quando um registando ultrapassar 
consideravelmente um determinado limite de tonelagem.

Alteração 106
ARTIGO 11, NÚMERO 2 TER (novo)

2 ter. Será dada prioridade ao uso de 
métodos "in vitro" e à utilização das 
relações (quantitativas) 
estrutura/actividade [(Q)SAR]. Para o 
efeito, a Comissão porá à  disposição das 
empresas uma lista de ensaios, bases de 
dados e modelos homologados.

Justificação

A capacidade em termos de Investigação e Desenvolvimento da Comissão através do Centro 
de Ispra é suficiente para estabelecer um catálogo de métodos aprovados que evitem os 
ensaios com animais. Por outro lado, a Comissão pode controlar, mediante um registo, as 
bases de dados e modelos (Q)SAR homologados. Além disso, poder-se-á comprovar a 
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qualquer momento a adequação da sua aplicação mediante a reprodução dos resultados 
apresentados.

Alteração 107*

ARTIGO 11 BIS (novo)

Artigo 11º bis
Critérios aplicáveis às substâncias 
registadas em quantidades compreendidas 
entre uma e dez toneladas para as quais são 
exigidas as informações especificadas no 
Anexo V
1. No caso das substâncias fabricadas ou 
importadas em quantidades compreendidas 
entre 1 e 10 toneladas por ano, por 
fabricante ou importador, todas as 
informações especificadas no Anexo V 
apenas serão incluídas no processo técnico 
referido na alínea a) do artigo 9º, se o 
fabricante ou o importador considerar que 
se encontram preenchidos um ou mais dos 
seguintes critérios:
a) a substância é uma substância nova (e 
não é de integração progressiva);
b) não existe informação sobre os 
parâmetros relativos à saúde humana ou ao 
ambiente;
c) os (Q)SAR ou informações de outra 
natureza indicam que a substância é 
susceptível de preencher os critérios de 
classificação como cancerígena, 
mutagénica ou tóxica para a reprodução; 
d) ) os (Q)SAR ou informações de outra 
natureza indicam que a substância é 
susceptível de preencher os critérios 
definidos no Anexo XII;
e) a substância tem uso(s) dispersivo(s) ou 
difuso(s) em que a exposição não pode ser 
posta de parte;
f) a substância é colocada no mercado para 
ser utilizada pelo público em geral como 
substância estreme, em preparações ou 
artigos;

* Trata-se da abordagem da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar à questão do 
registo. As abordagens da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e da Comissão do Mercado 
Interno e da Protecção dos Consumidores figuram no Anexo.
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2. Sem prejuízo do disposto no nº 3 bis do 
artigo 40º, a Agência realizará um controlo 
aleatório dos processos de registo que não 
contenham todas as informações 
especificadas no Anexo V, a fim de 
verificar a aplicação correcta dos critérios 
definidos nas alíneas a) a f) do nº 1do 
referido artigo pelo fabricante ou 
importador. Este controlo aleatório cobrirá, 
pelo menos, 10% dos processos de registo. 
A Agência terá em conta todas as 
informações apresentadas por terceiros ou 
pelas autoridades competentes, a fim de 
verificar se os critérios foram aplicados 
correctamente.
3. Se o resultado da verificação revelar que 
os critérios definidos nas alíneas a) a f) do 
nº 1 não foram correctamente aplicados, a 
Agência exigirá que o registando complete 
o processo de registo indicando todas as 
informações especificadas no Anexo V no 
prazo de um ano. Se o registando não 
apresentar as informações solicitadas 
dentro do prazo, o registo da substância em 
causa ser-lhe-á retirado.
Sempre que se verifique que um critério 
não foi aplicado correctamente, todos os 
custos associados ao controlo de 
cumprimento serão suportados pelo 
registando.

Alteração 108
ARTIGO 12, NÚMERO 2, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

 Esses métodos serão revistos e 
aperfeiçoados regularmente, no intuito de 
reduzir as experiências com animais 
vertebrados e o número de animais 
utilizados. Em particular, se o Centro 
Europeu de Validação de Métodos 
Alternativos de Ensaio (CEVMAE) validar 
e declarar como apto para aceitação legal 
um método alternativo de ensaio, a Agência 
apresentará no prazo de 14 dias um 
projecto de decisão que altera o(s) Anexo(s) 
pertinente(s) do presente Regulamento, em 
conformidade com o procedimento referido 
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no artigo 128°, tendo em vista substituir o 
método de ensaio com animais por um 
método alternativo.

Justificação

 Os métodos de ensaio deveriam ser automaticamente actualizados sempre que um método 
alternativo de ensaio for validado pelo CEVMAE.

Alteração 109
ARTIGO 12, NÚMERO 4, PARÁGRAFO 1

4.  Se uma substância já tiver sido registada, 
um novo registando poderá reportar-se a 
estudos e relatórios de ensaios, a seguir 
denominados “estudos”, relativos à mesma 
substância apresentados anteriormente, 
desde que possa comprovar que a substância 
para a qual está a efectuar o registo é igual à 
que já foi anteriormente registada, incluindo 
o grau de pureza e a natureza das impurezas, 
e possa apresentar uma carta de acesso 
do(s) registando(s) anterior(es) permitindo a 
utilização dos estudos.

4.  Se uma substância já tiver sido registada, 
um novo registando poderá reportar-se a 
estudos e relatórios de ensaios, a seguir 
denominados “estudos”, relativos à mesma 
substância apresentados anteriormente, 
desde que possa comprovar que a substância 
para a qual está a efectuar o registo é igual à 
que já foi anteriormente registada. 
Considera-se que a substância é igual, se o 
grau de pureza e a natureza das impurezas 
forem semelhantes e não alterarem o perfil 
de toxicidade da substância. O novo 
registando apresentará uma carta de acesso 
do(s) registando(s) anterior(es) permitindo a 
utilização dos estudos.

Justificação

Esta alteração melhorará consideravelmente a aplicabilidade do Regulamento. Dado que o 
primeiro registando deve fornecer informações sobre a pureza de uma substância (ponto 2 do 
Anexo IV), este facto garante que uma substância não tenha de ser registada diversas vezes 
simplesmente porque o seu grau de pureza e a natureza das impurezas podem variar sem 
terem um efeito negativo sobre o perfil de toxicidade.

Alteração 110
ARTIGO 13, NÚMERO 1, PARÁGRAFO 1

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 4.º da 
Directiva 98/24/CE, realizar-se-á uma 
avaliação de segurança química e 
completar-se-á um relatório de segurança 
química relativamente a todas as substâncias 
sujeitas a registo em conformidade com o 
presente capítulo sempre que o registando 
fabrique ou importe essas substâncias em 
quantidades iguais ou superiores a 10 

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 4.º da 
Directiva 98/24/CE, realizar-se-á uma 
avaliação de segurança química e 
completar-se-á um relatório de segurança 
química relativamente a todas as substâncias 
sujeitas a registo em conformidade com o 
presente capítulo.
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toneladas por ano.

Justificação

É inaceitável limitar as avaliações de segurança às substâncias em quantidades superiores a 
10 toneladas. Tal significaria, em primeiro lugar, que, no caso de dois terços das substâncias 
abrangidas pelo Regulamento REACH, os dados apresentados não seriam avaliados no que 
respeita aos respectivos impactos na saúde humana e no ambiente. Por outro lado, mesmo 
quando se trate de substâncias perigosas, não seria necessário apresentar dados relativos à 
exposição. Na ausência de informações em matéria de exposição, seria praticamente 
impossível identificar as medidas de gestão de risco apropriadas para proteger os 
trabalhadores ou os consumidores contra as substâncias perigosas.

Alteração 111
ARTIGO 13, NÚMERO 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 Directiva em causa  foi incluída na lista das excepções, nos termos do artigo 2º, nº 1 bis 
(novo).

Alteração 112
ARTIGO 13, NÚMEROS 7 BIS E 7 TER (novos)

7 bis. O fabricante ou o importador de 
uma substância ou de uma preparação 
que forneça essa substância ou essa 
preparação a um utilizador a jusante 
facultará, a pedido do utilizador a jusante 
e na medida em que tal possa ser 
razoavelmente exigido, a informação 
necessária para que sejam avaliados os 
efeitos da substância ou da preparação na 
saúde humana ou no ambiente, 
relativamente às operações e à utilização 
indicadas pelo utilizador a jusante no seu 
pedido. 
7 ter. O utilizador a jusante facultará, a 
pedido do seu fornecedor e na medida em 
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que tal possa ser razoavelmente exigido, a 
informação necessária ao fornecedor, 
para que sejam avaliados os efeitos da 
substância ou da preparação na saúde 
humana ou no ambiente, relativamente às 
operações e à utilização da substância ou 
da preparação pelo utilizador a jusante. 

Justificação

A comunicação entre os intervenientes na cadeia de produção não se deve cingir ao mero 
intercâmbio de informações no intuito de respeitar as disposições do Regulamento. A 
responsabilidade ao longo de toda a cadeia de abastecimento deve ser considerada uma 
forma de interacção e de comunicação entre os fornecedores e os utilizadores, a montante  e 
a jusante.

Alteração 113
ARTIGO 16, NÚMERO 4, ALÍNEA E)

e) As operações de transporte obedecem aos 
requisitos estabelecidos na 
Directiva 94/55/CE;

e) As operações de transporte obedecem aos 
requisitos estabelecidos na 
Directiva 94/55/CE e às normas pertinentes 
relativas ao transporte aéreo e marítimo de 
mercadorias perigosas, em conformidade 
com as disposições da Convenção de 
Roterdão sobre o transporte de produtos 
químicos perigosos;

Justificação

A Directiva 94/55/CE abrange apenas o transporte ferroviário e rodoviário. A UE está 
plenamente empenhada na aplicação da Convenção de Roterdão.

Alteração 114
ARTIGO 17, NÚMERO 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. 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, no 
pleno respeito das regras de concorrência, 
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 
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segundo, terceiro e quarto parágrafos.

Justificação
O processo de formação de um consórcio para registar produtos intermédios isolados deverá 
ser o mesmo que é aplicado às substâncias.

Alteração 115
ARTIGO 17, NÚMERO 2

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

2. Cada registando que seja membro de um 
consórcio pagará apenas a quota 
correspondente da taxa.

A taxa deve ser proporcional, em função de 
critérios estabelecidos pela Agência, que 
tenham nomeadamente em conta as 
quantidades produzidas/importadas.

Justificação

A fim de não sobrecarregar as PME, a Agência, ao definir o montante da taxa de registo, 
deve ter nomeadamente em conta a dimensão dos registandos e as quantidades 
produzidas/importadas. A presente alteração está relacionada com as outras alterações 
apresentadas aos artigos constantes do Título II: Registo de substâncias.

Alteração 116
ARTIGO 17, NÚMERO 2 BIS (novo)

2 bis.  Qualquer produtor, importador ou 
consórcio pode nomear um terceiro como 
seu representante para todos os 
procedimentos referidos no presente artigo.

Justificação

O processo de formação de um consórcio para o registo de produtos intermédios isolados 
deverá ser o mesmo que é aplicado às substâncias.

Alteração 117
ARTIGO 19, NÚMERO 1, PARÁGRAFO 2

Um registando pode dar início ao fabrico ou 
à importação de uma substância se a 
Agência não der indicação em contrário, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 18.º, no 
prazo de três semanas a contar da data de 
registo, sem prejuízo do disposto no quarto 

Um registando pode dar início ao fabrico ou 
à importação de uma substância se a 
Agência não der indicação em contrário, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 18.º, no 
prazo de três semanas a contar da data de 
registo, sem prejuízo do disposto n.º 8 do 
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parágrafo do n.º 4 do artigo 25.º. artigo 25º. 

Justificação

Correcção de um erro de edição.

Alteração 118
ARTIGO 19, NÚMERO 1, PARÁGRAFO 3

No caso dos registos de substâncias de 
integração progressiva apresentados dois 
meses antes da data-limite relevante 
estipulada no artigo 21.º, tal como referido 
no n.º 2 do artigo 18.º, um registando pode 
continuar o fabrico ou a importação da 
substância durante três meses após essa 
data-limite ou até à rejeição pela Agência, 
consoante a data que ocorra primeiro.

No caso dos registos de substâncias de 
integração progressiva apresentados dois 
meses antes da data-limite relevante 
estipulada no artigo 21.º, tal como referido 
no n.º 2 do artigo 18.º, um registando pode 
continuar o fabrico ou a importação da 
substância durante três meses após essa 
data-limite ou até à  eventual rejeição pela 
Agência, consoante a data que ocorra 
primeiro.

Justificação

A alteração visa tornar o texto mais claro.

Alteração 119
ARTIGO 19, NÚMERO 1, PARÁGRAFO 2

Um registando pode dar início ao fabrico ou 
à importação de uma substância se a 
Agência não der indicação em contrário, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 18.º, no 
prazo de três semanas a contar da data de 
registo, sem prejuízo do disposto no quarto 
parágrafo do n.º 4 do artigo 25.º. 

Um registando pode dar início ao fabrico ou 
à importação de uma substância se a 
Agência não der indicação em contrário, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 18.º, no 
prazo de três semanas a contar da data de 
registo, sem prejuízo do disposto no n.º 8 do 
artigo 25º. 

Justificação

Correcção de um erro de edição.

Alteração 120
ARTIGO 21, NÚMERO 1, ALÍNEA A)

a) Substâncias de integração progressiva 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 

a) Substâncias de integração progressiva 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 
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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;

das categorias 1 e 2, de acordo com a 
Directiva 67/548/CEE, substâncias 
persistentes, bioacumuláveis e tóxicas, 
substâncias muito persistentes e muito 
bioacumuláveis, ou substâncias 
identificadas como provocando efeitos 
equivalentes, na acepção do artigo 54º, que 
sejam 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;

Alteração 121
ARTIGO 21 BIS (novo)

Artigo 21º bis
Notificação da intenção de não registar 

uma substância
1. Caso o fabricante ou o importador de 
uma substância, enquanto tal ou contida 
numa preparação, não tencionar 
apresentar o pedido de registo de  uma 
substância, deverá notificar desse facto a 
Agência e os utilizadores a jusante.
2. A notificação a que se refere o nº 1 é 
transmitida
a) 12 meses antes do prazo estipulado no 
nº 1 do artigo 21º, para as substâncias de 
integração progressiva fabricadas ou 
importadas em quantidade igual ou 
superior a 1000 toneladas por ano;
b) 24 meses antes do prazo estipulado no 
nº 2 do artigo 21º, para as substâncias de 
integração progressiva fabricadas ou 
importadas em quantidade igual ou 
superior a 100 toneladas por ano;
c) 36 meses antes do prazo estipulado no 
nº 3 do artigo 21º,  para as substâncias de 
integração progressiva fabricadas ou 
importadas em quantidade igual ou 
superior a 1 tonelada por ano.
3. Caso o fabricante ou o importador não 
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tenha notificado a Agência ou os 
utilizadores a jusante da intenção de não 
registar a substância, deverá apresentar 
para a mesma um pedido de registo.

Justificação

Os utilizadores a jusante receiam que um certo número - talvez mesmo, um número elevado - 
de substâncias possa não ser registado por motivos económicos, o que teria repercussões 
negativas na sua actividade económica. Não podem preparar-se adequadamente para tal 
eventualidade, na medida em que poderiam só vir a ter conhecimento do facto depois de 
expirado o prazo de registo. Uma disposição que obrigue os fabricantes e importadores a um 
pré-aviso permitir-lhes-ia negociar com os fabricantes ou os importadores. Os utilizadores a 
jusante poderiam estar dispostos a pagar um preço mais elevado para evitar despesas de 
renovação ainda maiores, evitando assim a retirada da substância.

Alteração 122
ARTIGO 23, NÚMERO -1 (novo)

-1. Os fabricantes ou importadores procederão 
à troca e à disponibilização das informações 
especificadas na alínea a), subalíneas vi) e vii), 
do artigo 9° para efeitos do registo, a fim de 
evitar a duplicação dos estudos.
Em circunstâncias excepcionais, sempre que se 
verifique que dos requisitos da partilha 
obrigatória de informações (em domínios que 
não exijam dados envolvendo ensaios com 
animais) possam resultar prejuízos 
significativos para o registando, este poderá 
apresentar à Agência um pedido de 
derrogação, acompanhado da devida 
justificação. A Agência examinará esse pedido 
e poderá conceder uma derrogação específica, 
se a mesma se justificar.
No prazo de 18 meses após a entrada em vigor 
do presente Regulamento, a Agência 
estabelecerá o procedimento a seguir para a 
apresentação e o exame dos pedidos de 
derrogação e elaborará os critérios de 
apreciação desses pedidos.

Justificação

Esta alteração (e as alterações com ela relacionadas) torna extensiva a partilha obrigatória 
dos dados às informações obtidas a partir de ensaios que não envolvam animais vertebrados. 
O objectivo da abordagem "One Substance, One Registration" (OSOR) é o de aumentar a 
protecção da saúde e do ambiente, assegurando ao mesmo tempo uma melhor utilização dos 
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recursos da indústria, através da partilha, mediante pagamento, de todos os dados relativos 
aos riscos.

No entanto, em circunstâncias excepcionais, a Agência deve estar habilitada a conceder uma 
derrogação à abordagem OSOR numa base casuística.

Alteração 123
ARTIGO 23, PARÁGRAFO 1

1. Para evitar ensaios desnecessários com 
animais, os ensaios para efeitos do presente 
regulamento que envolvam animais 
vertebrados só serão realizados como último 
recurso. É também necessário tomar 
medidas que limitem desnecessariamente a 
duplicação de outros ensaios.

1. Para evitar ensaios desnecessários com 
animais, os ensaios para efeitos do presente 
regulamento que envolvam animais 
vertebrados só serão realizados como último 
recurso. É também necessário tomar 
medidas que limitem desnecessariamente a 
duplicação de outros ensaios.

Justificação

Estas alterações (e as alterações subsequentes) garantem o alargamento da obrigação de 
partilha de dados provenientes de experiências com animais invertebrados. O objectivo da 
abordagem “uma substância, um registo” (OSOR, ou "One Substance, One Registration") é o 
de aumentar a protecção sanitária e ambiental, assegurando ao mesmo tempo uma melhor 
utilização dos recursos da indústria, mediante a partilha negociada de todos os dados 
relativos aos riscos.

A presente alteração faz parte integrante do pacote OSOR.

Alteração 124*

ARTIGO 23º, NÚMERO 3

3. A Agência poderá disponibilizar 
gratuitamente a um registando ou potencial 
registando quaisquer resumos de estudos ou 
resumos consistentes de estudos 
apresentados no quadro de um registo há 
pelo menos 10 anos.

3. A Agência disponibilizará gratuitamente 
a um registando ou potencial registando 
quaisquer resumos de estudos ou resumos 
consistentes de estudos apresentados no 
quadro de um registo há pelo menos 10 
anos.

Alteração 125
ARTIGO 23, NÚMERO 4

4. No respeitante a ensaios que não Suprimido

* Trata-se da abordagem da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar à questão do 
registo. As abordagens da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e da Comissão do Mercado 
Interno e da Protecção dos Consumidores figuram no Anexo.
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envolvam animais vertebrados, o presente 
título aplica-se a potenciais registandos 
apenas se os registandos anteriores tiverem 
efectuado uma declaração afirmativa para 
efeitos da alínea a), subalínea x), do 
artigo 9.º

Justificação

Estas alterações (e as alterações subsequentes) garantem o alargamento da obrigação de 
partilha de dados provenientes de experiências com animais invertebrados. O objectivo da 
abordagem “uma substância, um registo” (OSOR, ou "One Substance, One Registration") é o 
de aumentar a protecção sanitária e ambiental, assegurando ao mesmo tempo uma melhor 
utilização dos recursos da indústria, mediante a partilha negociada de todos os dados 
relativos aos riscos.

A presente alteração faz parte integrante do pacote OSOR.

Alteração 126
ARTIGO 23, NÚMERO 4 BIS (novo)

4 bis. Qualquer produtor, importador ou 
utilizador pode nomear um terceiro como 
seu representante em todos os processos 
referidos no presente Título. 

Justificação

As empresas devem ter a possibilidade de ser representadas por um terceiro por razões de 
confidencialidade e/ou de ordem prática.

Alteração 127
TÍTULO III, CAPÍTULO 2, TÍTULO

REGRAS APLICÁVEIS ÀS 
SUBSTÂNCIAS QUE NÃO SEJAM DE 
INTEGRAÇÃO PROGRESSIVA

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 128
ARTIGO 24, NÚMERO 1

1. Antes da realização de ensaios que 
envolvam animais vertebrados para 
satisfazer os requisitos de informação 

1. Antes da realização de ensaios para 
satisfazer os requisitos de informação 
necessários ao registo, aplicar-se-ão os n.os 2, 
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necessários ao registo, aplicar-se-ão os n.os 
2, 3 e 4.

3 e 4.

Justificação

A presente alteração vem na sequência do pacote relacionado com a abordagem OSOR.

Alteração 129
ARTIGO 24, NÚMERO 3, ALÍNEA D)

d) Os requisitos de informação para os 
quais teria de realizar novos estudos de 
outro tipo

Suprimido

Justificação

A presente alteração vem na sequência do pacote relacionado com a abordagem OSOR.

Alteração 130
ARTIGO 24, NÚMERO 4

4. Se a mesma substância nunca tiver sido 
registada, a Agência informará o potencial 
registando em conformidade.

4. Se a substância tiver sido registada há 
menos de 10 anos, a Agência comunicará 
ao potencial registando o(s) nome(s) e o(s) 
endereço(s) do(s) registando(s) anterior(es), 
bem como os resumos de estudos – ou os 
resumos consistentes de estudos, consoante 
o caso – por ele(s) já apresentados.

Os estudos disponíveis devem ser 
compartilhados com o potencial registando, 
nos termos do disposto no artigo 25º.

Justificação

A presente alteração vem na sequência do pacote relacionado com a abordagem OSOR.

Alteração 131
ARTIGO 24, NÚMERO 5

5. Se a mesma substância tiver sido 
registada há menos de 10 anos, a Agência 
comunicará imediatamente ao potencial 
registando os nomes e endereços do(s) 
anterior(es) registando(s) e dos resumos de 
estudos ou resumos consistentes de estudos 
pertinentes, consoante o caso, por ele(s) já 
apresentados e que envolvam animais 
vertebrados.

Suprimido
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Esses estudos não serão repetidos.
A Agência informará também o potencial 
registando dos resumos de estudos ou dos 
resumos consistentes de estudos 
pertinentes, consoante o caso, já 
apresentados pelos anteriores registandos, 
que não envolvam animais vertebrados e 
para os quais esses registandos tenham 
efectuado uma declaração afirmativa para 
efeitos da alínea a), subalínea x), do artigo 
9.º.
A Agência comunicará simultaneamente 
aos registandos anteriores o nome e o 
endereço do potencial registando.

Justificação

A presente alteração vem na sequência do pacote relacionado com a abordagem OSOR.

Ela garante o alargamento do princípio da partilha obrigatória de dados às informações 
provenientes de testes que não envolvam animais.

Alteração 132
ARTIGO 24, NÚMERO 6

6. Se outro potencial registando tiver 
solicitado informações sobre a mesma 
substância, a Agência informará, sem 
demora, ambos os potenciais registandos do 
nome e endereço do outro potencial 
registando e dos estudos que envolvam 
animais vertebrados exigidos a cada um 
dos dois registandos.

6. Se outro potencial registando tiver 
solicitado informações sobre a mesma 
substância, a Agência informará, sem 
demora, ambos os potenciais registandos, ou 
o terceiro seu representante, nomeado nos 
termos do nº 4 bis novo do artigo 23º, do 
nome e endereço do outro potencial 
registando.

Justificação

A presente alteração vem na sequência do pacote relacionado com a abordagem OSOR.

A identidade dos registandos anteriores deverá ser protegida contra a sua divulgação aos 
novos registandos e vice-versa, caso essa divulgação possa implicar a revelação de 
informações comerciais de natureza confidencial.

Alteração 133
ARTIGO 25, NÚMERO 1

1. No caso de substâncias anteriormente 1 No caso de substâncias anteriormente 
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registadas há menos de 10 anos, conforme se 
mencionou no n.º 5 do artigo 24.º, o 
potencial registando solicitará ao(s) 
anterior(es) registando(s) as informações 
que envolvam ensaios em animais 
vertebrados de que tiver necessidade para 
efectuar o registo. Poderá solicitar aos 
registandos quaisquer informações sobre 
ensaios que não envolvam animais 
vertebrados, se os registandos anteriores 
tiverem efectuado uma declaração 
afirmativa para efeitos da alínea a), 
subalínea x), do artigo 9.º.

registadas há menos de 10 anos, conforme se 
mencionou no nº 4 do artigo 24º e no nº 3, 
alínea a), subalínea b), do artigo 24º, o 
potencial registando solicitará ao(s) 
anterior(es) registando(s) as informações de 
que tiver necessidade para efectuar o registo, 
nos termos da alínea a), subalíneas vi) e 
vii) do artigo 9º.

Justificação

A presente alteração vem na sequência do pacote relacionado com a abordagem OSOR.

Alteração 134
ARTIGO 25, NÚMERO 5 E 5 BIS (novo)

5. O(s) anterior(es) registando(s) terá(ão) um 
mês, a contar da recepção das informações 
referidas no n.º 4, para informar o potencial 
registando e a Agência dos custos por si 
suportados no âmbito do estudo em questão. 
A pedido do potencial registando, a Agência 
tomará a decisão de lhe facultar os resumos 
ou os resumos consistentes dos estudos em 
questão, consoante o caso, ou os respectivos 
resultados, mediante a apresentação de um 
comprovativo de pagamento ao(s) 
anterior(es) registando(s) de 50% dos custos 
apresentados por este(s) último(s).

5. O(s) anterior(es) registando(s) terá(ão) um 
mês, a contar da recepção das informações 
referidas no n.º 4, para informar o potencial 
registando e a Agência dos custos por si 
suportados no âmbito do estudo em questão. 
A pedido do potencial registando, a Agência 
tomará a decisão de lhe facultar os resumos 
ou os resumos consistentes dos estudos em 
questão, consoante o caso, ou os respectivos 
resultados, mediante a apresentação de um 
comprovativo de pagamento ao(s) 
anterior(es) registando(s) de uma parte dos 
custos apresentados por este(s) último(s), 
calculada de acordo com o disposto no 
nº 5 bis.

5 bis. A repartição dos custos efectivamente 
suportados pelo registando inicial ou pelos 
registandos iniciais, para a realização do 
estudo em causa é calculada 
proporcionalmente ao volume de produção 
de cada uma das partes.
Nos casos em que os custos iniciais já 
tenham sido compartilhados globalmente 
por dois ou mais registandos, qualquer 
eventual registando ulterior pagará a cada 
um deles o justo valor da sua contribuição 
para os custos.
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Justificação

A presente alteração estabelece um mecanismo equitativo de partilha do custo inicial dos 
ensaios, independentemente do número de registandos e do calendário dos registos 
ulteriores.

Alteração 135
ARTIGO 25, NÚMERO 5 BIS (novo)

5 bis. Se o potencial registando não honrar 
a parte que lhe cabe da despesa decorrente 
de um estudo que implique a realização de 
ensaios com animais vertebrados, ou de 
qualquer outro estudo susceptível de 
prevenir experiências com animais, 
ser-lhe-á vedado o registo da sua 
substância.

Justificação

A presente alteração articula-se com a alteração ao considerando 39 bis. A fim de garantir a 
observância da obrigatoriedade da partilha de dados provenientes de ensaios com animais e 
impedir a respectiva duplicação, o potencial registando não pode, em caso algum, ser 
autorizado a não pagar a sua parte dos custos e, em consequência, a repetir os ensaios com 
animais.

Alteração 136
ARTIGO 25, NÚMERO 6

6. Se o(s) anterior(es) registando(s) não 
informar(em) o potencial registando e a 
Agência do custo, dentro do prazo indicado 
no n.º 5, a Agência, a pedido, tomará a 
decisão de facultar ao potencial registando 
os resumos ou os resumos consistentes dos 
estudos, consoante o caso, por ele 
solicitados. O(s) anterior(es) registando(s) 
poderá(ão) reclamar até 50% dos custos ao 
potencial registando, sendo esse direito 
invocável junto dos tribunais nacionais.

6. Se o(s) anterior(es) registando(s) não 
informar(em) o potencial registando e a 
Agência do custo, dentro do prazo indicado 
no n.º 5, a Agência, a pedido, tomará a 
decisão de facultar ao potencial registando 
os resumos ou os resumos consistentes dos 
estudos, consoante o caso, por ele 
solicitados. O(s) anterior(es) registando(s) 
poderá(ão) reclamar uma parte dos custos 
ao potencial registando, calculada de acordo 
com o disposto no nº 5 bis, sendo esse 
direito invocável junto dos tribunais 
nacionais.

Justificação

A presente alteração estabelece um mecanismo equitativo de partilha do custo inicial dos 
ensaios, independentemente do número de registandos e do calendário dos registos 
ulteriores.
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Alteração 137
ARTIGO 26, NÚMERO 1, ALÍNEA D)

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;

Suprimido

Justificação

O objectivo da abordagem “uma substância, um registo” (OSOR, ou "One Substance, One 
Registration") é o de assegurar que todas as informações disponíveis sobre determinada 
substância sejam postas à disposição do(s) registando(s) antes do prazo de registo aplicável, 
a fim de evitar a duplicação de ensaios, nomeadamente, com animais vertebrados. Estas 
alterações ao artigo 26º e a inserção de um novo artigo 26 bis garantem que os dados 
disponíveis serão dados a conhecer após a publicação pela Agência de uma lista das 
substâncias pré-registadas.

A presente alteração faz parte integrante do pacote OSOR.

Alteração 138
ARTIGO 26, NÚMERO 1, ALÍNEA E)

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.

Suprimido

Justificação

O objectivo da abordagem “uma substância, um registo” (OSOR, ou "One Substance, One 
Registration") é o de assegurar que todas as informações disponíveis sobre determinada 
substância sejam postas à disposição do(s) registando(s) antes do prazo de registo aplicável, 
a fim de evitar a duplicação de ensaios, nomeadamente, com animais vertebrados. Estas 
alterações ao artigo 26º e a inserção de um novo artigo 26 bis garantem que os dados 
disponíveis serão dados a conhecer após a publicação pela Agência de uma lista das 
substâncias pré-registadas.

A presente alteração faz parte integrante do pacote OSOR.

Alteração 139
ARTIGO 26, NÚMERO 1, ALÍNEA E BIS) (nova)
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e bis) a lista dos usos que pretende apoiar 
através do registo.

Justificação

Dá transparência ao sistema dos usos apoiados ou não apoiados pelo fabricante e/ou 
importador. Permite ao utente a jusante concluir numa fase precoce que o seu uso não será 
apoiado e agir em conformidade.

Alteração 140
ARTIGO 26, NÚMERO 2, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

 1 bis. Quem dispuser de estudos ou 
informações sobre uma substância 
resultantes de experiências com animais 
vertebrados é obrigado a transmitir essas 
informações à Agência, o mais tardar, 
dezoito meses antes do prazo estipulado 
no nº 1 do artigo 21º.

Justificação

Antecipar o prazo para transmitir as informações resultantes de experiências com animais 
permite evitar a duplicação destas últimas e, simultaneamente, tem por consequência uma 
redução dos encargos para as empresas, sobretudo PME.

Alteração 141
ARTIGO 26, NÚMERO 2

2. As informações referidas no n.º 1 serão 
apresentadas, o mais tardar, 18 meses antes:

2. Sem prejuízo do disposto no nº 1, as 
informações referidas no n.º 1 serão 
apresentadas no prazo de:

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;

a) seis meses após a entrada em vigor do 
presente Regulamento no caso de

i) substâncias de integração progressiva 
fabricadas ou importadas em quantidades 
iguais ou superiores a 1 000 toneladas por 
ano; ou
ii) substâncias de integração progressiva 
fabricadas ou importadas em quantidades 
iguais ou superiores a 1 tonelada por ano, 
que sejam carcinogénicas, mutagénicas ou 
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tóxicas para as categorias de reprodução 1 
e 2, nos termos da Directiva 67/548/CEE, 
ou sujeitas aos critérios de autorização nos 
termos do artigo 54º;

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.

b) três anos após a entrada em vigor do 
presente Regulamento, no tocante às 
substâncias de integração progressiva 
fabricadas ou importadas em quantidades 
iguais ou superiores a 100 toneladas por 
ano.

b bis) seis anos após a entrada em vigor do 
presente Regulamento, no caso das 
substâncias de integração progressiva 
fabricadas ou importadas em quantidades 
iguais ou superiores a uma tonelada por 
ano.

Justificação

O objectivo da abordagem “uma substância, um registo” (OSOR, ou "One Substance, One 
Registration") é o de assegurar que todas as informações disponíveis sobre determinada 
substância sejam postas à disposição do(s) registando(s) antes do prazo de registo aplicável, 
a fim de evitar a duplicação de ensaios, nomeadamente, com animais vertebrados. Estas 
alterações ao artigo 26º e a inserção de um novo artigo 26 bis garantem que os dados 
disponíveis serão dados a conhecer após a publicação pela Agência de uma lista das 
substâncias pré-registadas.

A presente alteração faz parte integrante do pacote OSOR.

Alteração 142
ARTIGO 26, NÚMERO 3 BIS (novo)

3 bis. A Agência
a) estabelecerá, no mês subsequente ao do 
fim dos prazos referidos no nº 2, alíneas a), 
b) e b)bis supra, uma lista das substâncias 
pré-registadas em conformidade com os 
nos citados, a qual deverá ser colocada à 
disposição do público na Internet. A lista 
compreenderá apenas os nomes das 
substâncias, incluindo os respectivos 
números EINECS e CAS, caso estejam 
disponíveis;
b) caso a mesma substância tenha sido 
registada há menos de 10 anos, 
comunicará ao(s) potencial (potenciais) 
registando(s) o(s) nome(s) e o(s) 
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endereço(s) do(s) registando(s) anterior(es), 
bem como os resumos de estudos – ou os 
resumos consistentes de estudos, consoante 
o caso – por ele(s) já apresentados.
Os estudos disponíveis devem ser 
compartilhados com o(s) potencial 
(potenciais) registando(s).

Justificação

O objectivo da abordagem “uma substância, um registo” (OSOR, ou "One Substance, One 
Registration") é o de assegurar que todas as informações disponíveis sobre determinada 
substância sejam postas à disposição do(s) registando(s) antes do prazo de registo aplicável, 
a fim de evitar a duplicação de ensaios, nomeadamente, com animais vertebrados. Estas 
alterações ao artigo 26º e a inserção de um novo artigo 26 bis garantem que os dados 
disponíveis serão dados a conhecer após a publicação pela Agência de uma lista das 
substâncias pré-registadas. A presente alteração faz parte integrante do pacote OSOR.

Alteração 143
ARTIGO 26, NÚMERO 3 BIS (novo)

 3 bis. Os fabricantes e os importadores 
transmitirão à Agência as informações de 
que disponham resultantes de 
experiências com animais vertebrados e 
outras informações passíveis de evitar 
experiências com animais, inclusivamente 
no que respeita às substâncias que 
tenham deixado de fabricar ou importar. 
Os registandos que venham 
subsequentemente a utilizar essas 
informações participarão na partilha dos 
custos relativos à criação de tais 
informações de modo proporcional ao 
respectivo volume de produção. Quem 
venha a dispor de resultados de estudos 
ou de outras informações sobre uma 
substância resultantes de experiências 
com animais vertebrados após expirar o 
prazo referido no nº 1 bis é obrigado a 
transmitir essas informações à Agência.

Justificação

Com a presente alteração, esclarece-se o facto de que todas as informações que possam ser 
úteis para evitar experiências com animais devem ser partilhadas, evitando-se a duplicação 
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de tais experiências e reduzindo-se simultaneamente os encargos para as empresas, 
sobretudo, para as PME.

Alteração 144
ARTIGO 26 BIS (novo)

Artigo 26º bis
Comunicação de informações à Agência na 

sequência da publicação das listas
1. Qualquer fabricante ou importador de 
uma substância em quantidades iguais ou 
superiores a 1 tonelada por ano que figure 
na lista publicada pela Agência, nos termos 
do nº 3, alínea a) bis, do artigo 26º, 
entregará à Agência,
a) no prazo de 12 meses após a entrada em 
vigor do presente Regulamento, para as 
substâncias pré-registadas nos termos do 
nº 2, alínea a), do artigo 26º,
b) ou no prazo de 3 anos e meio após a 
entrada em vigor do presente Regulamento, 
no caso de substâncias pré-registadas nos 
termos do nº 2, alínea b), do artigo 26º,
a informação constante do nº 1 do artigo 
26º, desde que disponha de qualquer uma 
das informações referidas no artigo 9º, 
alínea a), subalíneas vi) e vii).
Os fabricantes e importadores que 
procederam à respectiva apresentação, 
colocarão as informações referidas no 
artigo 9º, alínea a), subalíneas vi) e vii), ao 
dispor dos outros membros de um Forum 
de Intercâmbio de Informações sobre 
Substâncias (FIIS), nos termos dos artigos 
27º e 28º.
2. Os fabricantes ou importadores de 
substâncias de integração progressiva em 
quantidades inferiores a 1 tonelada por 
ano, bem como os utilizadores a jusante 
que constem da lista publicada pela 
Agência nos termos do nº 3, alínea a) bis, 
do artigo 26º, podem comunicar à Agência 
as informações referidas no nº 1 do 
artigo 26º, ou qualquer outra informação 
relevante, no formato precisado pela 
própria Agência, de acordo com o disposto 
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no artigo 108º, com o propósito de 
integrarem o FIIS.

Justificação

O objectivo da abordagem “uma substância, um registo” (OSOR, ou "One Substance, One 
Registration") é o de assegurar que todas as informações disponíveis sobre determinada 
substância sejam postas à disposição do(s) registando(s) antes do prazo de registo aplicável, 
a fim de evitar a duplicação de ensaios, nomeadamente, com animais vertebrados. Estas 
alterações ao artigo 26º e a inserção de um novo artigo 26 bis garantem que os dados 
disponíveis serão dados a conhecer após a publicação pela Agência de uma lista das 
substâncias pré-registadas. A presente alteração faz parte integrante do pacote OSOR.

Alteração 145
ARTIGO 27, NÚMERO 1

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

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

Justificação

Os utilizadores a jusante devem também ter acesso aos FIIS, por forma a poderem partilhar 
os dados de que dispõem sobre os perigos e a exposição a determinadas substâncias.

Alteração 146
ARTIGO 27, NÚMERO 2 BIS (novo)

2. a) Um produtor ou importador poderá 
nomear uma entidade ou um representante 
legal estabelecido na Comunidade para 
participar, em seu lugar, num determinado 
FIIS.
2. b) Caso não exista no FIIS a informação 
exigida no respeitante à aplicação dos 
Anexos V e VI, um dos membros que o 
integram procederá à realização de um só 
estudo, em nome de todos os outros 
membros.
2. c) Caso não exista no FIIS a informação 
exigida no respeitante à aplicação dos 
Anexos VII e VIII, todas as propostas 
tendentes à realização de novos testes 
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visando os objectivos constantes dos 
referidos Anexos VII e VIII indicarão a 
empresa encarregada da realização de cada 
teste, na eventualidade de ele ser exigido.

Justificação

O nº 2 bis do artigo 27º permite o recurso a terceiros para efeitos de representação de 
potenciais registandos no FIIS. Esta circunstância permite que os potenciais registandos 
ocultem as suas identidades em relação a outros potenciais registandos. Não obstante, tais 
registandos não poderão furtar-se à obrigação de se identificarem perante a Agência.

A presente alteração faz parte integrante do pacote OSOR.

Alteração 147
ARTIGO 27, NÚMERO 2 TER (novo)

2 ter. Os participantes nos FIIS envidarão 
todos os esforços para chegar a acordo 
sobre a interpretação das informações que 
trocam entre si.

Justificação

Esta alteração encoraja vivamente os registandos a chegarem a acordo sobre uma 
interpretação dos dados (relativos aos riscos), tendo em vista o respectivo intercâmbio.

Alteração 148
ARTIGO 28, TÍTULO

Partilha de dados que envolvam ensaios em 
animais vertebrados

Partilha entre registandos de dados que 
envolvam ensaios

Justificação

Trata-se de um conjunto de alterações destinadas a garantir a partilha obrigatória de todos 
os dados que envolvam riscos. A presente alteração faz parte integrante do pacote OSOR.

Alteração 149
ARTIGO 28, NÚMERO 1, PARÁGRAFO 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 26.º e 
comunicando com os outros participantes do 

1. Antes da realização de ensaios 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 26.º e 
comunicando com os outros participantes do 
respectivo FIIS. Se houver um estudo 
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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 26.º.

pertinente disponível no FIIS, um 
participante do Fórum que teria de executar 
um ensaio solicitará esse estudo nos 
primeiros dois meses após o prazo previsto 
no n.º 2 do artigo 26.º.

Justificação

Trata-se de um conjunto de alterações destinadas a garantir a partilha obrigatória de todos 
os dados que envolvam riscos. A presente alteração faz parte integrante do pacote OSOR.

Alteração 150
ARTIGO 28, NÚMERO 1, PARÁGRAFO 2

Nas duas semanas que se seguem ao pedido, 
o proprietário do estudo apresentará ao(s) 
participante(s) que o solicita(m) prova do 
respectivo custo. O(s) participante(s) e o 
proprietário tomarão todas as medidas 
necessárias para chegarem a acordo quanto à 
partilha dos custos. Se tal acordo não for 
possível, os custos serão partilhados 
equitativamente. O proprietário fornecerá o 
estudo no prazo de duas semanas após 
recepção do pagamento.

Nas duas semanas que se seguem ao pedido, 
o proprietário do estudo apresentará ao(s) 
participante(s) que o solicita(m) prova do 
respectivo custo. O(s) participante(s) e o 
proprietário tomarão todas as medidas 
necessárias para chegarem a acordo quanto à 
partilha dos custos. Se tal acordo não for 
possível, os custos serão partilhados de 
forma proporcional ao volume de produção 
de cada uma das partes. O proprietário 
fornecerá o estudo no prazo de duas semanas 
após recepção do pagamento.

Justificação

A presente alteração estabelece um mecanismo de partilha equitativa dos custos iniciais dos 
ensaios, por analogia com as modificações introduzidas em relação ao artigo 25º.

Alteração 151
ARTIGO 28, NÚMERO 1 BIS (novo)

1 bis. Os registandos que não comuniquem 
à Agência os dados resultantes de testes 
efectuados com animais vertebrados, ou 
qualquer outro tipo de dados susceptíveis 
de impedir a realização de testes com 
animais, ver-se-ão privados do direito de 
registarem a substância em causa.

Justificação

A obrigatoriedade da partilha de dados provenientes da realização de testes com animais 
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vertebrados deveria articular-se com a existência de punições em caso de recusa de se 
compartilhar as informações existentes, com o propósito de evitar a duplicação dos ensaios. 
Os registandos e/ou os potenciais registandos que se recusem a compartilhar com a Agência 
um estudo que pudesse evitar a realização de testes com animais não deverão ser autorizados 
a registar a substância em causa.

Alteração 152
ARTIGO 28, NÚMERO 1 TER (novo)

1 ter. Caso os outros participantes não 
paguem a parte que lhes cabe dos custos, 
ver-se-ão privados do direito de procederem 
ao registo das respectivas substâncias.

Justificação

A presente alteração articula-se com as alterações ao considerando 39 bis e ao nº 5 bis do 
artigo 25º. A fim de garantir o respeito da obrigatoriedade de partilha dos dados resultantes 
de ensaios com animais e evitar a duplicação dos próprios ensaios, o potencial registando 
não pode ser autorizado a não pagar a parte que lhe cabe dos custos e a levar a cabo, 
ulteriormente, novos testes com animais.

Alteração 153
ARTIGO 28, NÚMERO 1 QUATER (novo)

1 quater. Se o detentor do estudo não o 
puser à disposição da Agência, ver-se-á 
privado do direito de proceder ao registo da 
respectiva substância.

Justificação

A presente alteração articula-se com o considerando 40 bis. A fim de garantir o respeito da 
obrigatoriedade de partilha dos dados resultantes de ensaios com animais e evitar a 
duplicação dos próprios ensaios, o potencial registando não pode ser autorizado a 
apropriar-se de testes efectuados por outro(s) participante(s) no FIIS com o propósito de 
adquirir vantagens competitivas. Consequentemente, o detentor não poderá ser autorizado a 
registar a sua substância em caso de inobservância das disposições constantes do nº 1. A 
presente disposição não prejudica os preceitos estabelecidos no âmbito do nº 5.

Alteração 154
ARTIGO 28, NÚMERO 2

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 

2. Se não houver um estudo pertinente 
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 
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utilização semelhante da substância e que 
possam ter necessidade de executar esse 
estudo. Os participantes tomarão todas as 
medidas razoáveis para chegar a acordo 
sobre quem o fará em nome dos outros 
participantes.

possam ter necessidade de executar esse 
estudo. Os participantes tomarão todas as 
medidas razoáveis para chegar a acordo 
sobre quem o fará em nome dos outros 
participantes.

Justificação

Trata-se de um conjunto de alterações destinadas a garantir a partilha obrigatória de todos 
os dados que envolvam riscos. A presente alteração faz parte integrante do pacote OSOR.

Alteração 155
ARTIGO 28, NÚMERO 3

3. Se o proprietário de um estudo como 
mencionado no n.º 2 se recusar a comunicar, 
quer os comprovativos do custo do estudo, 
quer o próprio estudo, a outro(s) 
participante(s), este(s) procederá(ão) como 
se não existisse qualquer estudo pertinente 
no FIIS, a menos que um registo já 
apresentado por outro registando contenha o 
resumo ou o resumo consistente do estudo, 
consoante o caso. Nestes casos, a Agência 
tomará a decisão de disponibilizar ao(s) 
outro(s) participante(s) esse resumo ou 
resumo consistente do estudo, consoante o 
caso. O outro registando poderá reclamar 
aos participantes a partilha equitativa dos 
custos, sendo esse direito invocável junto 
dos tribunais nacionais.

3. Se o proprietário de um estudo como 
mencionado no n.º 2 se recusar a comunicar, 
quer os comprovativos do custo do estudo, 
quer o próprio estudo, a outro(s) 
participante(s), este(s) procederá(ão) como 
se não existisse qualquer estudo pertinente 
no FIIS, a menos que um registo já 
apresentado por outro registando contenha o 
resumo ou o resumo consistente do estudo, 
consoante o caso. Nestes casos, a Agência 
tomará a decisão de disponibilizar ao(s) 
outro(s) participante(s) esse resumo ou 
resumo consistente do estudo, consoante o 
caso. O outro registando poderá reclamar 
aos participantes uma partilha dos custos 
proporcional aos respectivos volumes de 
produção, sendo esse direito invocável junto 
dos tribunais nacionais.

Justificação

A presente alteração estabelece um mecanismo de partilha equitativa dos custos iniciais dos 
ensaios, por analogia com as modificações introduzidas em relação ao artigo 25º.

Alteração 156
ARTIGO 28, NÚMERO 3 BIS (novo)

3 bis. Caso o(s) outro(s) participante(s) não 
paguem a parte que lhes cabe dos custos, 
ver-se-ão privados do direito de procederem 
ao registo das respectivas substâncias.
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Justificação

A presente alteração articula-se com as alterações ao considerando 39 bis e ao nº 5 bis do 
artigo 25º. A fim de garantir o respeito da obrigatoriedade de partilha dos dados resultantes 
de ensaios com animais e evitar a duplicação dos próprios ensaios, o potencial registando 
não pode ser autorizado a não pagar a parte que lhe cabe dos custos e a levar a cabo, 
ulteriormente, novos testes com animais.

Alteração 157
ARTIGO 29, NÚMERO 1

1. Sempre que uma substância ou preparação 
cumprir os critérios para a sua classificação 
como perigosa nos termos das Directivas 
67/548/CEE ou 1999/45/CE, o responsável 
pela colocação no mercado dessa substância 
ou preparação, quer se trate do fabricante, do 
importador, de um utilizador a jusante ou de 
um distribuidor, fornecerá ao destinatário, 
que é um utilizador a jusante ou um 
distribuidor da substância ou da preparação, 
uma ficha de segurança elaborada em 
conformidade com o anexo Ia.

1. Sempre que uma substância ou preparação 
cumprir os critérios para a sua classificação 
como perigosa nos termos das Directivas 
67/548/CEE ou 1999/45/CE, cumprir os 
critérios referidos nas alíneas a) a e) do 
artigo 54º, ou tiver sido identificada nos 
termos do disposto na alínea f) do 
artigo 54º, o responsável pela colocação no 
mercado dessa substância ou preparação, 
quer se trate do fabricante, do importador, de 
um utilizador a jusante ou de um 
distribuidor, fornecerá gratuitamente ao 
destinatário, que é um utilizador a jusante ou 
um distribuidor da substância ou da 
preparação, uma ficha de segurança relativa 
à substância ou à preparação elaborada em 
conformidade com o anexo Ia.

Justificação

Com a ajuda das fichas de segurança, as informações relativas a cada substância serão 
transmitidas ao longo da cadeia de abastecimento de acordo com os requisitos previstos no 
sistema REACH. Há que proceder ao alargamento do âmbito das substâncias que requerem 
ficha de segurança, por forma a incluir as substâncias com propriedades que suscitam 
grandes preocupações, mencionadas no artigo 54º, relativo à concessão de autorizações.

Os produtores, importadores e utilizadores a jusante devem ter a possibilidade de optar por 
elaborar as suas próprias fichas de segurança sobre substâncias ou preparações. Com a 
presente alteração, fica claro que a ficha de segurança é fornecida gratuitamente aos 
utilizadores a jusante e aos distribuidores.

Alteração 158
ARTIGO 29, NÚMERO 3

3. Se uma preparação não cumprir os 
critérios para a sua classificação como 
perigosa nos termos dos artigos 5.º, 6.º e 

3. Se uma preparação não cumprir os 
critérios para a sua classificação como 
perigosa nos termos dos artigos 5.º, 6.º e 
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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.

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 gratuitamente, ao 
utilizador a jusante, uma ficha de 
segurança elaborada em conformidade com 
o ponto 4 do anexo Ia.

Justificação

Com a presente alteração, fica claro que a ficha de segurança é fornecida gratuitamente aos 
utilizadores a jusante e aos distribuidores.

Também no caso das preparações que contêm substâncias perigosas, mas que não há que 
classificar como perigosas, a informação dos trabalhadores e, por consequência, dos 
empregadores assume importância do ponto de vista da correcta protecção da saúde no local 
de trabalho. A ficha de informação de segurança constitui amiúde a única fonte de 
informação sobre a presença de substâncias perigosas numa preparação. Propõe-se, por 
conseguinte, que a transmissão de uma ficha de segurança sobre essas preparações tenha 
lugar sistematicamente, e não só quando é requerida pelo utilizador a jusante.

Alteração 159
ARTIGO 29, NÚMERO 5

5. Se um utilizador a jusante assim o 
solicitar, a ficha de segurança será fornecida 
nas línguas oficiais dos Estados-Membros 
onde a substância ou preparação é colocada 
no mercado.

5. A ficha de segurança será fornecida nas 
línguas oficiais dos Estados-Membros onde 
a substância ou preparação é colocada no 
mercado.

Justificação

No intuito de garantir uma informação uniforme e eficaz dos utilizadores a jusante, propõe-se 
que a ficha de segurança seja sistematicamente transmitida na/nas língua/línguas 
oficial/oficiais, e não só quando requerido pelo utilizador a jusante.
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Alteração 160
ARTIGO 29, NÚMERO 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, os perfis de exposição 
pertinentes e as caracterizações de risco 
correspondentes serão descritos num 
anexo à ficha de segurança.

Justificação

Trata-se de uma avaliação do risco que a entidade patronal deve efectuar em conformidade 
com o preceituado na Directiva 98/24/CE, e para a qual, por conseguinte, a informação em 
causa é necessária.

Alteração 161
ARTIGO 29, NÚMERO 8, PARÁGRAFO 1

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 
gratuitamente, 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:

a) Logo que estejam disponíveis novos 
dados que possam ser necessários para 
possibilitar a determinação e aplicação das 
medidas adequadas de gestão dos riscos;

a) Logo que estejam disponíveis novos 
dados que possam afectar as medidas de 
gestão dos riscos;

b) Quando a substância tiver sido 
registada;
c) Quando tiver sido concedida ou recusada 
uma autorização;

b) Quando tiver sido concedida ou recusada 
uma autorização;

d) Quando tiver sido imposta uma restrição. c) Quando tiver sido imposta uma restrição.

Justificação

Vale a pena fazer com que fique explícita a exigência de que a ficha de segurança seja 
fornecida gratuitamente, para que haja congruência com a Directiva em vigor relativa à 
ficha contendo os dados de segurança.

No nº 8, alínea b), a formulação da Comissão poderia conduzir à necessidade da 
actualização permanente das fichas de segurança em função do aparecimento de novos 
dados, por muito insignificantes que eles pudessem ser. A formulação alterada deixa claro 
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que só deverão ser comunicados os dados novos susceptíveis de tornar necessária uma 
modificação dos controlos existentes de gestão dos riscos.

O nº 8, alínea b), do artigo 29º é um texto desnecessariamente burocrático, impondo-se, por 
isso, a sua supressão.

Alteração 162
ARTIGO 29, NUMERO 8 BIS (novo)

8 bis. A Comissão organizará o 
desenvolvimento das orientações técnicas 
tendentes ao estabelecimento de exigências 
mínimas em matéria de fichas de 
segurança, a fim de garantir a prestação de 
informações claras, adequadas e propícias 
à melhor utilização possível por parte de 
todos os intervenientes situados, quer a 
montante, quer a jusante, da cadeia de 
aprovisionamento.

Justificação

As fichas de segurança (FS)  podem constituir um bom instrumento de comunicação de 
informações a montante e a jusante da cadeia de aprovisionamento, tanto ao nível das 
substâncias, como  ao nível das preparações. Todavia, as FS  só lograrão alcançar o seu 
objectivo, se forem preenchidas de maneira adequada. A Comissão deverá, por isso, elaborar 
orientações técnicas susceptíveis de definir critérios de base para o preenchimento das fichas 
de segurança.

Alteração 163
ARTIGO 30, NÚMERO 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 ou distribuidores da 
cadeia de abastecimento de uma substância 
estreme ou numa preparação que não sejam 
obrigados, nos termos do artigo 29.º, a 
fornecer gratuitamente uma ficha de 
segurança, deverão comunicar, ao utilizador 
ou distribuidor imediatamente a jusante na 
cadeia de abastecimento, as informações 
mencionadas a seguir:
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a) O(s) eventual(ais) número(s) de registo 
mencionado(s) no n.º 1 do artigo 18.º;

a) O(s) eventual(ais) número(s) de registo 
mencionado(s) no n.º 1 do artigo 18.º, no 
caso de todas as substâncias cuja 
informação seja comunicada ao abrigo das 
alíneas a), b) e c), do presente número;

b) Se a substância está sujeita a autorização, 
bem como os pormenores de qualquer 
autorização concedida ou recusada ao abrigo 
do título VII nesta cadeia de abastecimento;

b) Se a substância está sujeita a autorização, 
bem como os pormenores de qualquer 
autorização concedida ou recusada ao abrigo 
do título VII nesta cadeia de abastecimento;

c) Os pormenores de qualquer restrição 
imposta ao abrigo do título VIII;

c) Os pormenores de qualquer restrição 
imposta ao abrigo do título VIII;

d) Quaisquer outras informações disponíveis 
e pertinentes acerca da substância, que 
sejam necessárias para possibilitar a 
determinação e aplicação das medidas 
adequadas de gestão dos riscos.

d) Quaisquer outras informações disponíveis 
e pertinentes acerca da substância, que 
sejam susceptíveis de afectar as medidas de 
gestão dos riscos, logo que estejam 
disponíveis.

Justificação

A presente alteração suprime a exigência demasiado burocrática de se comunicar os 
números de registo no caso de substâncias que não requerem a entrega de ficha de 
segurança, garantindo, ao mesmo tempo, que os números de registo acompanharão, sem 
excepções, a entrega de informação em matéria de autorizações e restrições, ou de 
informação susceptível de afectar a tomada de medidas de gestão de risco.

Alteração 164
ARTIGO 30, NÚMERO 2, PARTE INTRODUTÓRIA

2. As informações serão comunicadas, por 
escrito, o mais tardar no momento da 
primeira entrega de uma substância após a 
entrada em vigor do presente regulamento. 
Os fornecedores actualizarão essas 
informações e transmiti-las-ão a jusante na 
cadeia de abastecimento, sem demora, nas 
seguintes ocasiões:

2. As informações serão comunicadas, por 
escrito ou em formato electrónico, o mais 
tardar no momento da primeira entrega de 
uma substância após a entrada em vigor do 
presente regulamento. Os fornecedores 
actualizarão essas informações e 
transmiti-las-ão a jusante na cadeia de 
abastecimento, sem demora, nas seguintes 
ocasiões:

Justificação

A presente alteração permite o recurso às novas tecnologias de comunicação e informação.

Alteração 165
ARTIGO 30, NÚMERO 2, PARTE INTRODUTÓRIA
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As informações serão comunicadas, por 
escrito, o mais tardar no momento da 
primeira entrega de uma substância após a 
entrada em vigor do presente regulamento. 
Os fornecedores actualizarão essas 
informações e transmiti-las-ão a jusante na 
cadeia de abastecimento, sem demora, nas 
seguintes ocasiões:

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Justificação

Alteração de carácter linguístico para corrigir um erro na versão italiana da proposta da 
Comissão.

Alteração 166
ARTIGO 31 BIS (novo), TÍTULO

Artigo 31º bis
 Dever de comunicar as informações sobre 

as substâncias presentes nos artigos
1. Qualquer fabricante ou importador de 
uma substância incluída no Anexo XIII, ou 
de uma preparação ou artigo que contenha 
essa substância, deverá fornecer, a pedido 
do utilizador a jusante e na medida em que 
tal seja razoavelmente exigível, as 
informações necessárias para avaliar os 
efeitos da substância sobre a saúde 
humana ou sobre o ambiente, no que diz 
respeito às operações e utilizações 
indicadas no pedido.
2. Os requisitos em matéria de informação 
especificados no nº 1 aplicam-se, "mutatis 
mutandis", a montante da cadeia de 
abastecimento.
3. Os utilizadores a jusante que incorporem 
num determinado artigo uma substância ou 
preparação para a qual foi estabelecida 
uma ficha de segurança, bem como todos 
os que ulteriormente manuseiem ou 
processem o artigo em causa, transmitirão 
a ficha de segurança a todos os 
destinatários do artigo, ou de um seu 
derivado. Os consumidores não são 
considerados destinatários.
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Os consumidores dispõem do direito de 
solicitar ao fabricante ou ao importador 
informações acerca das substâncias 
presentes num determinado artigo por ele 
fabricado ou importado. 

Justificação

Os fabricantes, os retalhistas e os consumidores poderão verificar que substâncias 
específicas se encontram contidas num produto final e, se necessário, procurar e escolher 
uma alternativa mais segura.

As informações sobre substâncias de risco (autorizadas) estremes, em preparações e em 
artigos devem ser divulgadas ao longo da cadeia de abastecimento (a montante e a jusante), 
de forma a permitir às empresas tomar medidas adequadas e adoptar decisões com 
conhecimento de causa. O direito de os utilizadores a jusante obterem informações é 
fundamental, a fim de restaurar a confiança dos consumidores e recuperar uma atitude 
construtiva.

Alteração 167
ARTIGO 32

Aos trabalhadores e aos seus 
representantes, será dado acesso, pela 
respectiva entidade patronal, às 
informações fornecidas de acordo com os 
artigos 29.º e 30.º, relativamente a 
substâncias que utilizem ou a que possam 
estar expostos na sua actividade laboral.

Aos trabalhadores, aos seus representantes 
e aos consumidores será dado acesso, pela 
respectiva entidade patronal ou pelo 
produtor, às informações fornecidas de 
acordo com os artigos 29.º e 30.º, 
relativamente a substâncias que utilizem ou 
a que possam estar expostos na sua 
actividade laboral.

Justificação

Também as organizações de defesa dos consumidores têm direito de acesso à informação.

Alteração 168
ARTIGO 32, NÚMERO 1 BIS (novo)

Acesso dos consumidores às informações 
da ficha de segurança

O vendedor de uma substância perigosa, de 
uma preparação ou de um produto que 
contenha substâncias perigosas permitirá o 
acesso dos clientes, das organizações de 
consumidores e de outros organismos 
interessados às informações sobre essas 
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substâncias, preparações e produtos 
fornecidas de acordo com os artigos 29º 
e 30º.

Justificação

O artigo 32º define as regras relativas ao acesso dos trabalhadores às informações da ficha 
de segurança. O artigo 32º bis garante um direito de acesso equivalente aos consumidores e 
a outros interessados.

Alteração 169
ARTIGO 35 BIS (novo)

Artigo 35º bis
Processo de comunicação obrigatória das 

informações pelas PME
1. Se o utilizador a jusante for uma PME, 
na acepção do nº 29 bis do artigo 3°, 
aplica-se o processo de comunicação 
previsto no artigo 35°,  à excepção do nº 2, 
alínea f), e dos nºs 3, 4 e 5.
2. Posteriores ensaios mais pormenorizados 
com vertebrados e não vertebrados, que 
sejam considerados necessários segundo a 
avaliação da Agência, serão identificados 
pela Agência entre os ensaios existentes.
3. Se os ensaios a que se refere o número 
anterior não existirem já, a Agência 
encarregará o Estado-Membro onde a 
PME se encontra sediada de os efectuar. 
Os resultados úteis para a avaliação da 
segurança serão comunicados à PME após 
a conclusão dos ensaios.
4. A Agência avisa o mais rapidamente 
possível o requerente (PME) e o 
Estado-Membro onde se encontra sediado, 
se os resultados dos ensaios sejam 
negativos, a fim de bloquear a utilização da 
substância objecto dos ensaios.
5. O utilizador a jusante (PME) tem a 
obrigação de actualizar as informações 
comunicadas nos termos do número 1, logo 
que elas sofram modificações.
6. Sempre que a sua classificação de uma 
substância difira da do seu fornecedor, o 
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utilizador a jusante (PME) informa a 
Agência, utilizando o formato por ela 
especificado nos termos do artigo 108º.
7. O dever de informação a que se referem 
os nºs 1 a 4 não se aplica aos casos em que 
a quantidade de uma substância usada pelo 
utilizador a jusante (PME),  estreme ou 
numa preparação, seja inferior a uma 
tonelada por ano.

Justificação

É oportuno prever um processo ad hoc para as PME, a fim de que o registo para utilização 
própria identificada seja efectuado sem prejuízo do segredo industrial. Deste modo, evita-se 
o risco de concorrência desleal entre os interessados a montante e a jusante da cadeia de 
utilizadores.

Alteração 170
ARTIGO 38, TÍTULO

Autoridade competente Agência
(Esta alteração aplica-se a todo o texto do 
Título VI (Avaliação das Substâncias) e aos 
considerandos que lhe correspondem)
(A adopção implicará as alterações 
correspondentes.)

Justificação

A presente alteração visa reforçar o papel da Agência na avaliação dos produtos químicos e, 
simultaneamente, garantir a melhor utilização possível dos recursos disponíveis, 
nomeadamente, dos conhecimentos especializados já existentes nos Estados-Membros.

Alteração 171
ARTIGO 38, TÍTULO

Autoridade competente Responsabilidade da Agência em matéria 
de avaliação dos processos

Justificação

A presente alteração visa reforçar o papel da Agência na avaliação dos produtos químicos e, 
simultaneamente, garantir a melhor utilização possível dos recursos disponíveis, 
nomeadamente, dos conhecimentos especializados já existentes nos Estados-Membros.
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Alteração 172
ARTIGO 38, NÚMERO 1

1.  Para efeitos dos artigos 39º a 43º, 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. Agência é responsável pela avaliação das 
propostas de ensaios e dos processos de 
registo.

Justificação

A presente alteração visa reforçar o papel da Agência na avaliação dos produtos químicos e, 
simultaneamente, garantir a melhor utilização possível dos recursos disponíveis, 
nomeadamente, dos conhecimentos especializados já existentes nos Estados-Membros. 

Alteração 173
ARTIGO 38, NÚMERO 2

2.  Se vários fabricantes ou importadores 
tiverem formado um consórcio em 
conformidade com os artigos 10º ou 17º, 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.

2. Para a realização dessas avaliações, a 
Agência será assistida pela(s) entidade(s) 
designada(s) para o efeito por cada 
Estado-Membro.

Justificação

A presente alteração visa reforçar o papel da Agência na avaliação dos produtos químicos e, 
simultaneamente, garantir a melhor utilização possível dos recursos disponíveis, 
nomeadamente, dos conhecimentos especializados já existentes nos Estados-Membros.

Alteração 174
ARTIGO 38, NÚMERO 2 BIS (novo)

2 bis. A comunicação entre a Agência e os 
registandos pode ter lugar na língua 
escolhida pelo registando.
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Justificação
No intuito de facilitar a comunicação e o intercâmbio de informações entre a Agência e o 
registando, de que beneficiam, sobretudo, as PME, a comunicação com a Agência deve ser 
possível na língua do país onde se situa a respectiva sede social. As empresas multinacionais 
que operam em todos os Estados-Membros devem poder indicar a língua da sua escolha.

Alteração 175
ARTIGO 39, NÚMERO 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.

1.  A Agência analisará todas as propostas 
de ensaios apresentadas num registo ou num 
relatório de um utilizador a jusante para 
fornecimento das informações especificadas 
nos anexos V a VIII que impliquem 
experiências com animais vertebrados 
relativamente a uma substância.

Justificação

A presente alteração relaciona-se com as alterações ao considerando 47 e ao n° 1 do artigo 
11°. A fim de evitar os ensaios com animais e reduzir os custos para a indústria, e posto que 
os dados que envolvam ensaios em animais só devem ser fornecidos se forem necessários 
para a avaliação de segurança de uma substância, é conveniente que todas as propostas de 
ensaios que visem satisfazer os requisitos de informação dos Anexos V e VI  sejam igualmente 
analisadas pela autoridade competente.

É conveniente clarificar que todas as informações especificadas nos Anexos V a VIII que não 
impliquem experiências com animais vertebrados devem ser incluídas directamente no 
processo técnico. Não se justifica que sejam apresentadas propostas de ensaios para o 
fornecimento destas informações.

Alteração 176
ARTIGO 39, NÚMERO 1 BIS (novo)

1 bis. A fim de evitar a duplicação dos 
ensaios em animais, todas as propostas de 
ensaios que impliquem experiências com 
animais vertebrados estarão sujeitas a um 
prazo de 90 dias para a apresentação de 
comentários pelas partes interessadas. 
Todas as observações recebidas serão tidas 
em conta pelo registando ou pelo utilizador 
a jusante, o qual notificará a Agência se, à 
luz dos comentários recebidos, considera 
ser necessário efectuar o ensaio proposto, 
indicando as razões que o justificam.
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Alteração 177
ARTIGO 39, NÚMERO 1 TER (novo)

1 ter. O Centro Europeu de Validação de 
Métodos Alternativos de Ensaio (CEVMA) 
será consultado antes da tomada de uma 
decisão, nos termos do nº 2, sobre uma 
proposta de ensaio que implique 
experiências com animais vertebrados.

Justificação

A presente alteração relaciona-se com a alteração ao considerando 47 ter (novo). Dada a 
celeridade do desenvolvimento dos métodos alternativos de ensaio, é importante que, ao 
procederem à avaliação das propostas de ensaios, as autoridades competentes disponham de 
experiências e informações especializadas e actualizadas neste domínio, por forma a 
racionalizar os custos.

Alteração 178
ARTIGO 39, NÚMERO 2, PARTE INTRODUTÓRIA

2.  Com base na análise referida no nº 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:

2.  Com base na análise referida nos nºs 1, 1 
bis e 1 ter, a autoridade competente redigirá 
uma das seguintes decisões e essa decisão 
será adoptada em conformidade com o 
procedimento estabelecido nos artigos 48º e 
49º:

Alteração 179
ARTIGO 40, NÚMERO 1, PARTE INTRODUTÓRIA E NÚMERO 2

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:

2.  Com base numa análise efectuada nos 
termos do nº 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 48º e 
49º.

2.  Com base numa análise efectuada nos 
termos do nº 1, a Agência pode preparar um 
projecto de decisão no prazo de 12 meses a 
contar da publicação do plano anual de 
avaliação referido no n° 3 bis, 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 os artigos 
48º e 49º.



PE 353.529v03-00 100/957 RR\586024PT.doc

PT

Justificação

Vide justificação da alteração ao artigo 38°.

Alteração 180
ARTIGO 40, NÚMERO 3

3.  O registando apresentará à Agência as 
informações exigidas.

3.  O registando apresentará à Agência as 
informações exigidas num prazo razoável 
fixado pela Agência. Este prazo não poderá 
exceder seis meses. Se o registando não 
apresentar as informações pertinentes 
dentro do prazo estabelecido, a Agência 
retirará o número de registo.

Justificação

Um registo pode estar completo nos termos do artigo 18°, sem satisfazer, no entanto, os 
requisitos de informação. As consequências do incumprimento dos requisitos de informação 
devem ser claramente enunciadas. Os registandos só deveriam ter uma oportunidade para 
rectificarem, no prazo máximo de seis meses, os registos incompletos. Esta disposição 
permitiria garantir a qualidade dos registos e evitaria intermináveis litígios entre as 
autoridades e os registandos. A formulação está em consonância com as disposições relativas 
à verificação de que o registo está completo estabelecidas no artigo 18°.

Alteração 181
ARTIGO 40, NÚMERO 3 BIS (novo)

3 bis. A Agência elaborará um plano anual 
de avaliação dos processos de registo, 
nomeadamente, para avaliar a sua 
qualidade em termos globais. Este plano 
especificará, em particular, a percentagem 
mínima de processos de registo a avaliar 
durante esse período, não podendo essa 
percentagem ser inferior a 5% do número 
médio de processos de registo dos últimos 
três anos. O plano será publicado no sítio 
Web da Agência.

Justificação

A presente alteração visa reforçar o papel da Agência na avaliação dos produtos químicos e, 
simultaneamente, garantir a melhor utilização possível dos recursos disponíveis, 
nomeadamente, dos conhecimentos especializados já existentes nos Estados-Membros. 

Alteração 182
ARTIGO 40, NÚMERO 3 TER (novo)
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3 ter.  A Agência elaborará um relatório 
anual sobre os resultados da avaliação dos 
processos de registo. Este relatório incluirá, 
nomeadamente, recomendações destinadas 
aos registandos, tendo em vista melhorar a 
qualidade dos registos futuros. O relatório 
será publicado no sítio Web da Agência.

Justificação

A presente  alteração visa reforçar o papel da Agência na avaliação dos produtos químicos e, 
simultaneamente, garantir a melhor utilização possível dos recursos disponíveis, 
nomeadamente, dos conhecimentos especializados já existentes nos Estados-Membros. 

Alteração 183
ARTIGO 41, NÚMERO 2

2.  Depois de completado o processo de 
avaliação, a autoridade competente utilizará 
as informações obtidas nesta avaliação para 
efeitos do nº 1 do artigo 43ºA bis, do nº 3 do 
artigo 56º e do nº 2 do artigo 66º 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 utilizará as 
informações obtidas nesta avaliação para 
efeitos do nº 1 do artigo 43ºA bis, do nº 3 do 
artigo 56º e do nº 2 do artigo 66º e 
transmiti-las-á à Comissão e aos 
Estados-Membros. A Agência informará a 
Comissão, o registando e os 
Estados-Membros das conclusões que tirou 
sobre o uso a dar às informações obtidas.

Justificação

A presente  alteração visa reforçar o papel da Agência na avaliação dos produtos químicos e, 
simultaneamente, garantir a melhor utilização possível dos recursos disponíveis, 
nomeadamente,  dos conhecimentos especializados já existentes nos Estados-Membros. 

Alteração 184
ARTIGO 42, NÚMERO 1

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

Suprimido

Justificação

A presente alteração visa reforçar o papel da Agência na avaliação dos produtos químicos e, 
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simultaneamente, garantir a melhor utilização possível dos recursos disponíveis, 
nomeadamente, dos conhecimentos especializados já existentes nos Estados-Membros. 

Alteração 185
ARTIGO 42, NÚMERO 2

2.  A autoridade competente elaborará um 
projecto de decisão, de acordo com o nº 2 do 
artigo 39º, 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.

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

Justificação

Esta alteração visa reforçar o papel da Agência na avaliação dos produtos químicos e, 
simultaneamente, garante a melhor utilização possível dos recursos disponíveis, 
nomeadamente dos conhecimentos especializados já existentes nos Estados-Membros. 

Alteração 186
ARTIGO 42, NÚMERO 3, ALÍNEAS A) E B)

a)  No prazo de cinco anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento, para 
todos os registos recebidos dentro do prazo 
referido no nº 1 do artigo 21º que contenham 
propostas de ensaios para satisfazer os 
requisitos de informação dos anexos VII e 
VIII;

a)  No prazo de cinco anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento, para 
todos os registos recebidos dentro do prazo 
referido no nº 1 do artigo 21º que contenham 
propostas de ensaios para satisfazer os 
requisitos de informação dos anexos V a 
VIII;

b)  No prazo de nove anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, para todos os 
registos recebidos dentro do prazo referido 
no nº 2 do artigo 21º que contenham 
propostas de ensaios apenas para satisfazer 
os requisitos de informação do anexo VII;

b)  No prazo de nove anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, para todos os 
registos recebidos dentro do prazo referido 
no nº 2 do artigo 21º que contenham 
propostas de ensaios para satisfazer os 
requisitos de informação dos Anexos V a 
VII;

Justificação

A presente alteração relaciona-se com as alterações ao considerando 47, ao nº 1 do artigo 
11° e ao nº 1 do artigo 39º.

Alteração 187
ARTIGO 42, NÚMERO 4

4.  A autoridade competente de um 
Estado-Membro notificará a Agência em 

Suprimido
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conformidade quando concluir as suas 
actividades de avaliação, ao abrigo do 
artigo 39º, relativas a uma substância de 
integração progressiva.

Justificação

A presente alteração visa reforçar o papel da Agência na avaliação dos produtos químicos e, 
simultaneamente, garantir a melhor utilização possível dos recursos disponíveis, 
nomeadamente, dos conhecimentos especializados já existentes nos Estados-Membros. 

Alteração 188
ARTIGO 42, NÚMERO 4 BIS (novo)

4 bis. A lista dos processos de registo que 
estão a ser avaliados nos termos do artigo 
39º pode ser consultada pelos 
Estados-Membros.

Justificação

A presente alteração visa reforçar o papel da Agência na avaliação dos produtos químicos e, 
simultaneamente, garantir a melhor utilização possível dos recursos disponíveis, 
nomeadamente, dos conhecimentos especializados já existentes nos Estados-Membros. 

Alteração 189
ARTIGO 42, NÚMERO 4 TER (novo)

4 ter. Os requisitos de informação devem 
ser cumpridos no prazo de dois anos após a 
conclusão da avaliação das propostas de 
ensaios. 

Justificação

Deve ser fixado um prazo inequívoco para a realização dos ensaios.

Alteração 190
ARTIGO 43, NÚMERO 1

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

Suprimido
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Justificação

A presente  alteração visa reforçar o papel da Agência na avaliação dos produtos químicos e, 
simultaneamente, garantir a melhor utilização possível dos recursos disponíveis, 
nomeadamente, dos conhecimentos especializados já existentes nos Estados-Membros. 

Alteração 191
ARTIGO 43, NÚMERO 3

3.  A autoridade competente de um 
Estado-Membro notificará a Agência em 
conformidade quando concluir as suas 
actividades de avaliação, ao abrigo do 
artigo 40º, relativas a uma substância de 
integração progressiva.

3. A lista dos processos de registo em curso 
de avaliação nos termos do artigo 40º pode 
ser consultada pelos Estados-Membros.

Justificação

A presente  alteração visa reforçar o papel da Agência na avaliação dos produtos químicos e, 
simultaneamente, garantir a melhor utilização possível dos recursos disponíveis, 
nomeadamente, dos conhecimentos especializados já existentes nos Estados-Membros.

Alteração 192
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 
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. 

Justificação

A presente alteração visa reforçar o papel da Agência na avaliação dos produtos químicos e, 
simultaneamente, garantir a melhor utilização possível dos recursos disponíveis, 
nomeadamente, dos conhecimentos especializados já existentes nos Estados-Membros. 

Alteração 193
ARTIGO 43 A, NÚMERO 1 BIS (novo)
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1 bis. A Agência publicará no seu sítio 
Web a lista de substâncias prioritárias a 
avaliar.

Justificação

A presente alteração assegura uma maior transparência.

Alteração 194
ARTIGO 43 A BIS, TÍTULO

Autoridade competente Plano evolutivo comunitário

Justificação

Na perspectiva de uma maior eficácia, é importante dispor de um único plano evolutivo 
comunitário, em vez de uma sobreposição de planos evolutivos nacionais. Cabe igualmente à 
Agência realizar esse plano evolutivo, que deve ter em conta as preocupações dos 
Estados-Membros.

A presente alteração visa reforçar o papel da Agência na avaliação das substâncias 
químicas, ao mesmo tempo que faz o melhor uso possível dos recursos disponíveis, e em 
particular, do conhecimento especializado já existente nos Estados-Membros.

Alteração 195
ARTIGO 43 A BIS, NÚMERO 1

1.  Um Estado-Membro incluirá uma 
substância num plano evolutivo, com o 
objectivo de se tornar a autoridade 
competente para efeitos dos artigos 44º, 45º 
e 46º, se esse Estado-Membro, quer em 
resultado de uma avaliação de um processo 
pela sua autoridade competente, referida 
no artigo 38º, 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.  A Agência elaborará um projecto de 
plano evolutivo comunitário para efeitos 
dos artigos 44º, 45º e 46º, com base nos 
critérios estabelecidos no artigo 43°-A e se, 
quer em resultado de uma avaliação de um 
processo, 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, nomeadamente, com base num 
dos seguintes elementos:

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 

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 
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propriedades que suscitam preocupações ou 
se é persistente e passível de bioacumulação;

propriedades que suscitam preocupações ou 
se é persistente e passível de bioacumulação;

b)  Tonelagem agregada dos registos 
apresentados por vários registandos.

b)  Tonelagem agregada dos registos 
apresentados por vários registandos.

A Agência apresentará o projecto de plano 
evolutivo aos Estados-Membros até 31 de 
Dezembro de cada ano.
1 bis.  Os Estados-Membros poderão 
apresentar à Agência observações sobre o 
conteúdo do projecto de plano evolutivo, 
propor a inclusão de novas substâncias no 
plano evolutivo e propor a realização de 
uma avaliação por entidades nacionais até 
31 de Janeiro de cada ano. Um 
Estado-Membro não poderá efectuar a 
avaliação de uma substância cuja inclusão 
no plano evolutivo tenha sido da sua 
iniciativa.
1 ter.  A Agência será responsável pela 
avaliação das substâncias incluídas no 
plano evolutivo comunitário. Para a 
realização dessas avaliações, a Agência 
poderá apoiar-se nas entidades designadas 
para o efeito por cada Estado-Membro e 
que constam da lista estabelecida nos 
termos do nº 2, alínea a) do artigo 83º, os 
quais serão seleccionados tendo em conta 
as propostas apresentadas pelos 
Estados-Membros nos termos do nº 1 bis..

Justificação

Vide justificação da alteração anterior ao artigo 43º-A bis.

Alteração 196
ARTIGO 43 A BIS, NÚMERO 2

2.  Um plano evolutivo como referido no nº 
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 

2.  O plano evolutivo referido nos nºs 1 e 1 
bis abrangerá um período de três anos, será 
anualmente actualizado e especificará as 
substâncias que serão avaliadas em cada 
ano a nível comunitário pela Agência ou, se 
for caso disso, pelos Estados-Membros que 
tenham apresentado uma proposta para o 
efeito, nos termos do nº 1 bis. A Agência 
apresentará o plano evolutivo comunitário 
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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.

aos Estados-Membros até 28 de Fevereiro de 
cada ano. 

Justificação

Vide justificação da alteração anterior ao artigo 43º-A bis.

Alteração 197
ARTIGO 43 A BIS, NÚMERO 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.

3. Nos casos em que não tenham sido 
apresentadas observações relativamente ao  
plano evolutivo comunitário, a Agência  
adoptará esse plano evolutivo. Caso 
contrário, a Agência preparará um novo 
projecto de plano evolutivo, que será 
submetido aos Estados-Membros. Se, 
dentro de um prazo de 30 dias, não for 
apresentada qualquer nova observação 
sobre o conteúdo do plano evolutivo 
comunitário, a Agência procederá à 
respectiva adopção. Se persistirem opiniões 
divergentes, nomeadamente, no caso de 
vários Estados-Membros proporem 
diferentes organismos para avaliar a 
mesma substância, a Agência submeterá o 
referido plano à Comissão, que o adoptará 
nos termos do procedimento previsto no nº 
3 do artigo 130º. 

Justificação

Vide justificação da alteração anterior ao artigo 43º-A bis.

Alteração 198
ARTIGO 43 A BIS, NÚMERO 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 
dos mesmos, tenham manifestado interesse 
na avaliação da mesma substância, a 
autoridade competente para efeitos dos 

Suprimido



PE 353.529v03-00 108/957 RR\586024PT.doc

PT

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 72.º, 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 39.º a 43.º.

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 
130.º, os Estados-Membros adoptarão em 
conformidade os seus planos evolutivos 
finais.

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.



RR\586024PT.doc 109/957 PE 353.529v03-00

PT

Justificação

Vide justificação da alteração anterior ao artigo 43º A bis.  

Alteração 199
ARTIGO 43 A BIS, NÚMERO 5

5.  Assim que se tiverem determinado as 
autoridades competentes, a Agência 
publicará no seu sítio Web os planos 
evolutivos finais.

5. A Agência publicará no seu sítio Web os 
planos evolutivos finais.

Justificação

Vide justificação da alteração anterior ao artigo 43º-A bis.

Alteração 200
ARTIGO 43 A BIS, NÚMERO 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

Justificação

Vide justificação da alteração anterior ao artigo 43º A bis.

Alteração 201
ARTIGO 43 A BIS, NÚMERO 6 BIS (novo)

6 bis. Um Estado-Membro pode em 
qualquer altura notificar uma nova 
substância à Agência, se estiver na posse de 
informações que indiciem um risco para a 
saúde humana ou para o ambiente. A 
Agência incluirá, se for caso disso, essa 
substância na lista de substâncias que 
devem ser avaliadas no âmbito do plano 
evolutivo.

Justificação

Vide justificação da alteração anterior ao artigo 43º-A bis.

Alteração 202
ARTIGO 44, NÚMERO 4
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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 
início da avaliação da substância. Se este 
prazo for ultrapassado, a avaliação será 
considerada como concluída.

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

Justificação

A presente alteração visa reforçar o papel da Agência na avaliação das substâncias 
químicas, ao mesmo tempo que faz o melhor uso possível dos recursos disponíveis, e em 
particular, do conhecimento especializado já existente nos Estados-Membros.

Alteração 203
ARTIGO 45, NÚMERO 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 44º só pode ser 
justificada por uma mudança de 
circunstâncias ou de conhecimentos 
adquiridos.

1.  A Agência ou a entidade nacional 
encarregada de uma avaliação 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 44º só pode ser 
justificada por uma mudança de 
circunstâncias ou de conhecimentos 
adquiridos.

Justificação

A presente  alteração visa reforçar o papel da Agência na avaliação dos produtos químicos e, 
simultaneamente, garantir a melhor utilização possível dos recursos disponíveis, 
nomeadamente, dos conhecimentos especializados já existentes nos Estados-Membros. 

Alteração 204
ARTIGO 45, NÚMERO 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 44º e desenvolverá 
critérios e prioridades. Sempre que 
adequado, adoptar-se-ão medidas de 
aplicação em conformidade com o 
procedimento referido no nº 3 do artigo 
113º.

2.  Sempre que adequado, adoptar-se-ão 
medidas de aplicação em conformidade com 
o procedimento referido no nº 3 do artigo 
113º.
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Justificação

Esta alteração visa reforçar o papel da Agência na avaliação dos produtos químicos e, 
simultaneamente, garante a melhor utilização possível dos recursos disponíveis, 
nomeadamente dos conhecimentos especializados já existentes nos Estados-Membros. 

Alteração 205
ARTIGO 46, NÚMERO 2

2.  Depois de completada a avaliação da 
substância, a autoridade competente 
utilizará as informações obtidas nesta 
avaliação para efeitos do nº 3 do artigo 56º e 
do nº 2 do artigo 66º 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 completada a avaliação da 
substância, a Agência utilizará as 
informações obtidas nesta avaliação para 
efeitos do nº 3 do artigo 56º e do nº 2 do 
artigo 66º e transmiti-las-á à Comissão e aos 
Estados-Membros. A Agência  informará a 
Comissão, o registando e os 
Estados-Membros das conclusões que tirou 
sobre o uso a dar às informações obtidas.

Justificação

A presente  alteração visa reforçar o papel da Agência na avaliação dos produtos químicos e, 
simultaneamente, garantir a melhor utilização possível dos recursos disponíveis, 
nomeadamente, dos conhecimentos especializados já existentes nos Estados-Membros. 

Alteração 206
ARTIGO 49, NÚMERO 1

1.  A autoridade competente de um 
Estado-Membro notificará à Agência o seu 
projecto de decisão em conformidade com 
os artigos 39º, 40º ou 44º 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 o seu projecto de 
decisão, ou o projecto de decisão elaborado 
pelo organismo competente do 
Estado-Membro encarregado da avaliação 
(organismo relator), em conformidade com 
os artigos 39º, 40º ou 44º, em conjunto com 
as eventuais observações das partes 
interessadas, do Centro Europeu de 
Validação de Métodos Alternativos de 
Ensaio (CEVMAE), do registando ou do 
utilizador a jusante, especificando a forma 
como tais observações foram levadas em 
consideração. 
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Justificação

A presente alteração relaciona-se com as alterações aos nºs 1 bis, 1 ter e 2 do artigo 39º. 
Todas as observações recebidas em conformidade com os nºs 1 bis e 1 ter do artigo 39º 
deverão ser transmitidas em conjunto com as observações do registando ou do utilizador a 
jusante, a fim de serem examinadas pela Agência e pelas autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros.

Esta alteração visa ainda reforçar o papel da Agência na avaliação dos produtos químicos e, 
simultaneamente, garantir a melhor utilização possível dos recursos disponíveis, 
nomeadamente, dos conhecimentos especializados já existentes nos Estados-Membros. 

Alteração 207
ARTIGO 49, NÚMERO 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, os 
Estados-Membros poderão propor à Agência 
alterações ao projecto de decisão.

Justificação

Vide justificação da alteração ao nº 1 do artigo 49º.

Alteração 208
ARTIGO 49, NÚMERO 3

3.  Se a Agência não receber quaisquer 
propostas ou não as apresentar ela própria 
no prazo de 30 dias, adoptará a decisão na 
versão que foi notificada nos termos do nº 1.

3.  Se a Agência não receber quaisquer 
propostas no prazo de 30 dias, adoptará a 
decisão na versão que foi notificada nos 
termos do nº 1.

Justificação

Vide justificação da alteração ao nº 1 do artigo 49º.

Alteração 209
ARTIGO 49, NÚMERO 4

4. Se a Agência receber uma proposta de 
alteração, poderá modificar o projecto de 
decisão. A Agência enviará ao Comité dos 

4. Se a Agência receber uma proposta de 
alteração, poderá modificar o projecto de 
decisão. A Agência enviará ao Comité dos 
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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.

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. 

Justificação

Vide justificação referente à alteração ao nº 1 do artigo 49º.

Alteração 210
ARTIGO 50, NÚMERO 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.

1. Se, em conformidade com o artigo 39º,  
vários registandos e/ou utilizadores a 
jusante da mesma substância apresentarem 
propostas de ensaios, a entidade 
competente em matéria de avaliação 
conceder-lhes-á um prazo de 30 dias para 
chegarem a acordo sobre quem elaborará e 
apresentará o estudo. Se um registando ou 
um utilizador a jusante realizar um estudo 
em nome dos outros, a Agência estabelecerá 
os critérios de repartição dos custos de 
forma transparente e proporcional. 

Justificação

É conveniente prever um procedimento no sentido de chegar a acordo sobre quem realizará e 
apresentará o estudo. Esta alteração está em consonância com o disposto no nº 1 do ponto 41 
do documento consultivo da Comissão. As modificações propostas na segunda frase 
melhoram a redacção do texto.

Alteração 211
ARTIGO 50, NÚMERO 1 BIS (novo)

1 bis. Na ausência de um acordo e se o 
estudo implicar experiências com animais 
vertebrados, a autoridade competente 
designará um dos registandos ou 
utilizadores a jusante para realizar o 
estudo. O registando ou utilizador a jusante 
que realizou o estudo apresentará à 
autoridade competente em matéria de 
avaliação esse estudo e a prova do 
respectivo custo. A autoridade competente 
em matéria de avaliação transmitirá aos 
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outros registandos e/ou utilizadores a 
jusante uma cópia do estudo em questão, 
mediante a apresentação de um documento 
comprovativo de que os outros registandos 
e/ou utilizadores a jusante pagaram ao 
registando ou utilizador a jusante que 
realizou o estudo uma parte dos custos 
apresentados por este último. 

Justificação

Estas disposições estão em consonância com o nº 3 do artigo 28º (na versão alterada) e 
deveriam ser incluídas, no caso de o acordo referido no nº 1 não poder ser concluído e de o 
estudo implicar experiências com animais vertebrados, por forma a satisfazer a obrigação de 
partilhar dados relativos a ensaios em animais e evitar a duplicação de ensaios. Esta 
alteração está igualmente em consonância com o disposto no nº 3 do ponto 41 do documento 
consultivo da Comissão.

Alteração 212
ARTIGO 50, NÚMERO 1 TER (novo)

1 ter. Se um dos outros registandos e/ou 
utilizadores a jusante não pagarem a sua 
parte dos custos, não poderão registar a 
substância.

Justificação

A presente alteração relaciona-se com as alterações ao considerando 39 bis, ao nº 5 bis do 
artigo 25º e aos nºs 1 ter e 3 bis do artigo 28º. A fim de assegurar a conformidade com a 
obrigação de partilha dos dados que envolvam ensaios em animais e evitar a duplicação de 
ensaios, os outros registandos e/ou utilizadores a jusante não devem ser autorizados a não 
pagar a sua parte dos custos e, subsequentemente, proceder a novos ensaios em animais.

Alteração 213
ARTIGO 51

Obrigação de os Estados-Membros 
notificarem a Agência

Publicação de informação sobre as 
avaliações

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 
publicará um relatório no seu sítio Web 
sobre os progressos alcançados durante o 
ano civil anterior no que respeita ao 
cumprimento das obrigações que lhe 
incumbem relativamente à análise de 
propostas de ensaios. 
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Justificação

A presente alteração visa reforçar o papel da Agência na avaliação dos produtos químicos e, 
simultaneamente, garantir a melhor utilização possível dos recursos disponíveis, 
nomeadamente, dos conhecimentos especializados já existentes nos Estados-Membros. 

Alteração 214
ARTIGO 52

O objectivo do presente título é assegurar o 
bom funcionamento do mercado interno, 
garantindo simultaneamente que os riscos 
associados às substâncias que suscitam 
uma grande preocupação sejam 
adequadamente controlados ou que as 
substâncias sejam substituídas por 
substâncias ou tecnologias alternativas.

O objectivo do presente título é assegurar 
que as substâncias que suscitam uma 
grande preocupação sejam substituídas por 
substâncias ou tecnologias alternativas 
mais seguras, quando disponíveis. Se não 
existirem alternativas, mas os benefícios 
para a sociedade forem superiores aos 
riscos associados à utilização dessas 
substâncias, o objectivo do presente Título 
é assegurar que a utilização de substâncias 
que suscitam uma grande preocupação seja 
devidamente controlada e que sejam 
promovidas alternativas. O presente Título 
baseia-se no princípio de que cabe aos 
fabricantes, importadores e utilizadores a 
jusante garantir que as substâncias que 
fabricam, comercializam, importam ou 
utilizam não afectam negativamente a 
saúde humana ou o ambiente. As suas 
disposições radicam-se no princípio da 
precaução.

Justificação

 Importa suprimir a referência ao mercado interno, pois o regulamento REACH já inclui uma 
disposição relativa à liberdade de circulação (artigo 125°) e tem por base jurídica as 
disposições do Tratado relativas ao mercado interno. O Título em que está incluído o artigo 
em apreço refere-se à autorização das substâncias químicas que suscitam uma grande 
preocupação. O princípio da precaução é mencionado nas disposições gerais do regulamento 
REACH e é especialmente importante incluí-lo nas disposições relativas à autorização.

 
Alteração 215

ARTIGO 53 BIS (novo)

Artigo 53º bis
Lista de substâncias sujeitas a autorização
O Anexo XIII bis contém uma lista das 
substâncias que preenchem os critérios 
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constantes do artigo 54° na pendência do 
processo de autorização. Uma vez iniciado 
o processo de autorização, as substâncias 
são incluídas no Anexo XIII ter,  em 
conformidade com o procedimento 
estabelecido no n° 1 do artigo 55°.

Justificação
A fim de melhorar a transparência e de incentivar a adopção de medidas voluntárias dos 
utilizadores a jusante e a inovação em prol de substâncias mais seguras, todas as 
substâncias que preenchem os critérios de classificação como substâncias que suscitam 
uma grande preocupação devem ser imediatamente inscritas numa lista de substâncias 
candidatas a autorização (Anexo XIII bis).

As substâncias em causa serão transferidas posteriormente, em função das prioridades 
estabelecidas pela Agência, para o Anexo XIII ter, que especificará a validade e os prazos 
dos pedidos de autorização.

Alteração 216
ARTIGO 54, TÍTULO E PARTE INTRODUTÓRIA

Substâncias a incluir no Anexo XIII bis
As seguintes substâncias podem ser 
incluídas no anexo XIII em conformidade 
com o procedimento estabelecido no artigo 
55º:

Sem prejuízo das restrições actuais ou 
futuras, as seguintes substâncias podem ser 
incluídas no anexo XIII bis, em 
conformidade com o procedimento 
estabelecido no artigo 56°:

Justificação

Alteração parcialmente relacionada com as alterações ao artigo 53° bis (novo).

A introdução de uma lista de substâncias que aguardam autorização impõe uma alteração do 
procedimento de inscrição nas listas.

Alteração 217
ARTIGO 54, ALÍNEA F) 

f) Substâncias, como as que apresentam 
propriedades perturbadoras do sistema 
endócrino ou que tenham propriedades 
persistentes, bioacumuláveis e tóxicas ou 
propriedades muito persistentes e muito 
bioacumuláveis, que não preenchem os 
critérios das alíneas d) e e) e que sejam 
identificadas como provocando efeitos 
graves e irreversíveis nos seres humanos e 

f) Substâncias, como as que apresentam 
propriedades perturbadoras do sistema 
endócrino ou que tenham propriedades 
persistentes, bioacumuláveis e tóxicas ou 
propriedades muito persistentes e muito 
bioacumuláveis, que não preenchem os 
critérios das alíneas d) e e) e que sejam 
identificadas como suscitando um nível de 
preocupação idêntico ao das substâncias 
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no ambiente equivalentes aos das outras 
substâncias mencionadas nas alíneas a) a e), 
caso a caso, de acordo com o procedimento 
previsto no artigo 56º.

mencionadas nas alíneas a) a e), caso a caso, 
de acordo com o procedimento previsto no 
artigo 56.º.

Justificação

Esta alteração visa diminuir o nível de preocupação suscitado por uma substância que deve 
ser tomado em conta para que essa substância possa ser incluída no Anexo VIII. É 
inaceitável exigir que essa substância provoque efeitos irreversíveis. É preferível uma 
formulação mais flexível.

Alteração 218
ARTIGO 54, ALÍNEA F BIS) (nova)

f bis) Substâncias que sejam ingredientes 
adicionados aos produtos do tabaco, na 
acepção dos n°s 1 e 5 do artigo 2° da 
Directiva 2001/37/CE.

Justificação

Tanto o perfil de exposição, como os efeitos nocivos dos aditivos do tabaco, não justificam 
qualquer derrogação à obrigação de registo destas substâncias.

Alteração 219
ARTIGO 55, TÍTULO E NÚMERO 1, PARÁGRAFO 1, PARTE INTRODUTÓRIA

 Inclusão de substâncias no anexo XIII Inclusão de substâncias no Anexo XIII ter

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 ter substâncias referidas no 
artigo 54.º, essa decisão será tomada em 
conformidade com o procedimento referido 
no n.º 3 do artigo 130º. Em relação a cada 
substância, essa decisão especificará:

Justificação

Na sequência da criação da lista de substâncias para as quais é requerida autorização, o 
anexo XIII passa a XIII ter.

Alteração 220
ARTIGO 55, NÚMERO 1, ALÍNEA B BIS (nova) 
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b bis) Quaisquer restrições, nos termos do 
artigo 65º; 

Justificação

É importante que as eventuais restrições ao fabrico, à utilização e/ou à comercialização 
sejam especificadas na decisão de incluir tais substâncias no Anexo XIII ter.

Alteração 221
ARTIGO 55, NÚMERO 1, ALÍNEA D 

d) Períodos de revisão para certas 
utilizações, se for adequado;

d) Períodos de revisão, que não deverão 
exceder cinco anos, para todas as 
utilizações;

Justificação

Todas as autorizações devem ser limitadas no tempo, com uma vigência máxima de cinco 
anos, em função do desenvolvimento de alternativas ou de tecnologias mais seguras. Na 
ausência de períodos regulares de revisão, perder-se-ia o incentivo à inovação e ao 
desenvolvimento de alternativas mais seguras.

Alteração 222
ARTIGO 55, NÚMERO 2, PARÁGRAFO 2 BIS (novo)

Estas isenções não se aplicam às 
utilizações, ou categorias de utilizações, de 
substâncias referidas no artigo 54° que 
sejam ingredientes adicionados aos 
produtos do tabaco, na acepção dos n°s 1 e 
5 do artigo 2° da Directiva 2001/37/CE, 
sem prejuízo do disposto respectivo artigo 
12°.

Justificação

Tanto o perfil de exposição como os efeitos nocivos dos aditivos do tabaco não justificam 
qualquer derrogação à obrigação de registo destas substâncias.

Alteração 223
ARTIGO 55, NÚMERO 3, PARÁGRAFO 1, PARTE INTRODUTÓRIA 

3. Antes de tomar a decisão de incluir 
uma substância no anexo XIII, a Agência 
recomendará a inclusão de substâncias 

3. A Agência recomendará a transferência 
de substâncias prioritárias do Anexo XIII 
bis para o Anexo XIII ter, especificando, 
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prioritárias, especificando, para cada 
substância, os dados indicados no n.º 1. 
Normalmente, dar-se-á prioridade a 
substâncias com:

para cada substância, os dados indicados 
no n.º 1. Normalmente, dar-se-á prioridade 
a substâncias com:

Justificação

Na sequência da criação da lista de substâncias para as quais é requerida autorização, o 
Anexo XIII passa a XIII ter.

Alteração 224
ARTIGO 55, Nº 3, ALÍNEA C)

c)  Grandes volumes. c)  Grandes volumes, ou;

Justificação

O perfil de exposição e os efeitos nocivos dos aditivos do tabaco exigem que estas substâncias 
sejam testadas com prioridade. A preocupação dos fabricantes de tabaco em proteger os seus 
dados não pode justificar uma derrogação a esta regra. Além disso, não é de esperar que os 
500 aditivos contidos em cada cigarro excedam as capacidades da Agência.

Alteração 225
ARTIGO 55, NÚMERO 3, ALÍNEA C BIS) (novo)

c bis) Substâncias que sejam ingredientes 
adicionados aos produtos do tabaco na 
acepção dos n°s 1 e 5 do artigo 2° da 
Directiva 2001/37/CE .

Justificação

O perfil de exposição e os efeitos nocivos dos aditivos do tabaco exigem que estas substâncias 
sejam testadas com prioridade. A preocupação dos fabricantes de tabaco em proteger os seus 
dados não pode justificar uma derrogação a esta regra. Além disso, não é de esperar que os 
500 aditivos contidos em cada cigarro excedam as capacidades da Agência.

Alteração 226
ARTIGO 55, NÚMERO 5

5.  Depois de incluída no anexo XIII, uma 
substância não será sujeita a novas restrições 
de acordo com o procedimento descrito no 
título VIII, que cobre os riscos da utilização 
da substância para a saúde humana ou para o 
ambiente, decorrentes das propriedades 
intrínsecas especificadas no anexo XIII.

5.  Depois de incluída no anexo XIII, uma 
substância não será sujeita a novas restrições 
de acordo com o procedimento descrito no 
título VIII, que cobre os riscos da utilização 
da substância para a saúde humana ou para o 
ambiente, decorrentes das propriedades 
intrínsecas especificadas no anexo XIII, 
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salvo se forem apresentados à Agência 
dados científicos que demonstrem a 
necessidade de adoptar medidas urgentes 
para sujeitar a substância a novas 
restrições.

Justificação

É necessário instituir um mecanismo destinado a controlar as utilizações das substâncias 
incluídas no Anexo que foram isentadas da obrigatoriedade da autorização. O texto da 
Comissão anularia qualquer possibilidade de controlo através de "novas" restrições.

Alteração 227
ARTIGO 56, TÍTULO 

Identificação das substâncias referidas nas 
alíneas d), e) e f) do artigo 54º

Identificação e inclusão no anexo XIII bis 
das substâncias referidas nas alíneas d), e) e 
f) do artigo 54º

Justificação

A presente alteração relaciona-se com a alteração ao artigo 54°.

A fim de melhorar a transparência, incentivar a adopção de medidas facultativas pelos 
utilizadores a jusante e a inovação em prol de substâncias mais seguras, todas as substâncias 
que preenchem os critérios de classificação como substâncias que suscitam uma grande 
preocupação devem ser imediatamente inscritas numa lista de substâncias candidatas a 
autorização (Anexo XIII bis). As substâncias já identificadas como preenchendo os critérios 
devem ser incluídas directamente. É necessário instituir um procedimento para a inclusão 
das substâncias a identificar.

Alteração 228
ARTIGO 56, NÚMERO -1 (novo)

- 1.  As substâncias referidas nas alíneas a), 
b) e c) do artigo 54° são incluídas no Anexo 
XIII bis.

Justificação

Vide justificação anterior.

Alteração 229
ARTIGO 56, NÚMERO 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, 

7. Se, no prazo de 30 dias após o envio para 
o Comité dos Estados-Membros, este chegar 
a um acordo, por maioria qualificada, sobre 
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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.

o facto de a substância preencher os 
critérios para a autorização e dever ser 
incluída no Anexo XIII ter, a Agência 
dispõe de 15 dias úteis para recomendar à 
Comissão a inclusão da substância no 
anexo XIII ter, tal como prevê o n.º 3 do 
artigo 55.º. Se o Comité dos 
Estados-Membros não conseguir chegar a 
um acordo por maioria qualificada, 
adoptará um parecer no prazo de 30 dias 
após o envio do processo. A Agência 
transmitirá esse parecer à Comissão no 
prazo de 15 dias úteis, incluindo 
informações sobre qualquer ponto de vista 
minoritário no Comité, para que a 
Comissão tome uma decisão.

Justificação

No caso de o Comité não chegar a um acordo, cabe à Comissão tomar a decisão final.

Alteração 230
ARTIGO 56, NÚMERO 7 BIS (novo)

7 bis. As substâncias recém-classificadas 
como preenchendo os critérios 
estabelecidos nas alíneas a), b) e c) do 
artigo 54° e as substâncias identificadas 
como preenchendo os critérios 
estabelecidos nas alíneas d), e) e f) do 
artigo 54° são incluídas no anexo XIII bis, 
no prazo de três meses.

Justificação

Esta alteração completa a alteração 52 do relator, preconizando um procedimento de 
inclusão no anexo XIII bis.

Alteração 231
ARTIGO 57, NÚMERO 1

1.  A Comissão será responsável pela 
tomada de decisão relativamente aos pedidos 
de autorizações nos termos do presente 
título.

1. A Comissão será responsável pela tomada 
de decisão relativamente aos pedidos de 
autorizações nos termos do presente título. A 
esta tomada de decisão aplica-se o princípio 
da precaução. 
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Justificação

Vide justificação da alteração ao nº 3 do artigo 1º.

Alteração 232
ARTIGO 57, NÚMERO 2 

2. Será concedida uma autorização se o 
risco da utilização da substância para a 
saúde humana ou para o ambiente, 
decorrente das propriedades intrínsecas 
especificadas no anexo XIII, estiver 
devidamente controlado, em 
conformidade com a parte 6 do anexo I, e 
documentado no relatório de segurança 
química do requerente.

2. Só será concedida uma autorização, se:

A Comissão não terá em consideração o 
seguinte:

a) Os riscos para a saúde humana e para 
o ambiente das emissões da substância a 
partir de uma instalação à qual se 
concedeu uma autorização de acordo com 
a Directiva 96/61/CE do Conselho;

a) Não existirem substâncias nem 
tecnologias alternativas adequadas e 
forem aplicadas medidas para minimizar 
a exposição, e 

b) Os riscos para o ambiente aquático e 
por ele veiculados resultantes das 
descargas da substância provenientes de 
uma fonte tópica, sujeita à exigência de 
regulamentação prévia, tal como referido 
no n.º 3 do artigo 11.º da 
Directiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho e na legislação 
adoptada ao abrigo do seu artigo 16.º;

b) Ficar demonstrado que os benefícios 
sociais e económicos prevalecem 
relativamente aos riscos que a utilização 
da substância comporta para a saúde 
humana ou para o ambiente, e

c) Os riscos para a saúde humana 
decorrentes da utilização de uma 
substância num dispositivo médico 
regulamentado pela Directiva 
90/385/CEE do Conselho, pela Directiva 
93/42/CEE do Conselho ou pela 
Directiva 98/79/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho.

c) O risco que comporta para a saúde 
humana ou para o ambiente a utilização de 
uma substância, devido às propriedades 
intrínsecas referidas no Anexo XIII, for 
mantido sob controlo adequado nos 
termos do ponto 6 do Anexo I e de acordo 
com a documentação constante no 
relatório do requerente sobre a segurança 
química.

Justificação

A presente alteração articula-se com a alteração ao artigo 52º.
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Alteração 233
ARTIGO 57, NÚMERO 3, PARÁGRAFO 1

3. Se não for possível conceder uma 
autorização nos termos do n.º 2, a 
autorização poderá, ainda assim, ser 
concedida se se demonstrar que os 
benefícios socioeconómicos são 
superiores ao risco para a saúde humana 
ou para o ambiente decorrente da 
utilização da substância e se não 
existirem substâncias nem tecnologias 
alternativas adequadas. Essa decisão será 
tomada depois de considerados, em 
conjunto, os seguintes elementos:

3. A decisão de conceder uma autorização 
em aplicação do nº 2 será tomada depois 
de considerados, em conjunto, os seguintes 
elementos:

Justificação

A presente alteração articula-se com a alteração ao artigo 52º.

Alteração 234
ARTIGO 57, NÚMERO 3 BIS (novo)

 3 bis. Ao conceder uma autorização nos 
termos do nº 2, a Comissão não terá em 
consideração o seguinte:
a) Os riscos para a saúde humana e o 
ambiente das emissões da substância a 
partir de uma instalação à qual tenha sido 
concedida uma autorização nos termos da 
Directiva 96/61/CE do Conselho1;
b) Os riscos para o ambiente aquático, e 
por ele propagados resultantes das 
descargas da substância provenientes de 
uma fonte tópica, sujeita à exigência de 
regulamentação prévia, tal como referido 
no n.º 3 do artigo 11.º da 
Directiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho2 e na legislação 
adoptada ao abrigo do seu artigo 16.º; 

c) Os riscos para a saúde humana 
decorrentes da utilização de uma 
substância num dispositivo médico 
regulamentado pela Directiva 
90/385/CEE do Conselho3, pela Directiva 
93/42/CEE do Conselho4 ou pela 
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Directiva 98/79/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho5.  
1 JO L 257, de 10.10.1996, p. 26.

2 JO L 327, de 22.12.2000, p. 1.

3 JO L 189, de 20.7.1990, p. 17.

4 JO L 169, de 12.7.1993, p. 1.

5 JO L 331, de 7.12.1998, p. 1.

Justificação

A presente alteração articula-se com a alteração ao artigo 52º.

Alteração 235
ARTIGO 57, NÚMERO 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 ficarão sujeitas a 
períodos de revisão e à apresentação de 
planos de substituição e poderão depender 
de outras condições, nomeadamente, de 
um controlo. As autorizações serão 
limitadas no tempo, não podendo vigorar 
mais do que cinco anos.

Justificação

As autorizações deverão ser limitadas no tempo, a fim de constituírem um incentivo à 
inovação.

Alteração 236
ARTIGO 57, NÚMERO 7

7. A autorização especificará: 7. A autorização especificará:

a) A(s) pessoa(s) a quem a autorização é 
concedida;

a) A(s) pessoa(s) a quem a autorização é 
concedida;

b) A identidade da(s) substância(s); b) A identidade da(s) substância(s);

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

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

d) As condições em que a autorização é 
concedida;

d) As condições em que a autorização é 
concedida;

e) Um eventual período de revisão; e) O período de revisão;
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f) Qualquer disposição de controlo. f) As disposições de controlo.

Justificação

A presente alteração destina-se a conferir maior exactidão ao texto.

Alteração 237
ARTIGO 58, NÚMERO 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.

1. As autorizações 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:

a) apenas o número da autorização actual;

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 
pedido original.

b) uma actualização da análise 
socioeconómica, a análise das alternativas 
e o plano de substituição incluído no 
pedido original;

Se puder agora demonstrar que o risco 
está adequadamente controlado, 
apresentará uma actualização do relatório 
de segurança química.

c) uma actualização do relatório de 
segurança química.

Se quaisquer outros elementos do pedido 
original tiverem sido alterados, apresentará 
também actualizações desses elementos.

Se quaisquer outros elementos do pedido 
original tiverem sido alterados, apresentará 
também actualizações desses elementos.

Justificação

A presente alteração articula-se com a alteração ao artigo 52º.

Alteração 238
ARTIGO 58, NÚMERO 2, PARÁGRAFO 1
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2. As autorizações poderão ser revistas em 
qualquer altura se as circunstâncias da 
autorização inicial tiverem mudado de 
forma a afectar o risco para a saúde 
humana ou para o ambiente ou o impacto 
socioeconómico.

2. As autorizações serão revistas em 
qualquer altura se as circunstâncias da 
autorização inicial tiverem mudado de 
forma a afectar o risco para a saúde 
humana ou para o ambiente ou o impacto 
socioeconómico.

Justificação

A presente alteração prescreve a obrigação de rever as autorizações, se as circunstâncias se 
alterarem.

Alteração 239
ARTIGO 58, NÚMERO 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.     

Justificação

Não existem critérios para determinar se um risco é "grave e imediato", pelo que cabe à 
Comissão decidir quais os critérios para suspender a autorização durante o processo de 
revisão.   

Alteração 240
ARTIGO 58, NÚMERO 4

4. Se não for cumprida uma norma de 
qualidade do ambiente referida na 
Directiva 96/61/CE, podem rever-se as 
autorizações concedidas para a utilização 
da substância em causa.

4. Se não for cumprida uma norma de 
qualidade do ambiente referida na 
Directiva 96/61/CE, as autorizações 
concedidas para a utilização da substância 
em causa serão revistas.

Justificação

A presente alteração prescreve o dever de rever a autorização.

Alteração 241
ARTIGO 59, NÚMEROS 4 E 5

4. Um pedido de autorização incluirá as 
seguintes informações:

4.  Um pedido de autorização incluirá as 
seguintes informações:
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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 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 
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.

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

5. O pedido pode incluir:

a) Uma análise socioeconómica realizada 
de acordo com o anexo XV;

d bis) Uma análise socioeconómica 
realizada de acordo com o anexo XV;

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.

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

Justificação

A análise socioeconómica e a análise das alternativas devem constar do pedido de 
autorização.

Alteração 242
ARTIGO 60, NÚMERO 1
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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 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, alíneas d), d bis) e 
d ter) do artigo 59.º.

Justificação

A presente alteração está associada à alteração ao artigo 59º.

Alteração 243
ARTIGO 61, NÚMERO 3

3.  Ao preparar o respectivo parecer, cada 
um dos comités referidos no nº 1 verificará 
em primeiro lugar se o pedido inclui toda a 
informação especificada no artigo 59º que se 
enquadre nas suas competências. Caso 
necessário, um comité solicitará informações 
adicionais ao requerente por forma a que o 
pedido esteja em conformidade com os 
requisitos referidos no artigo 59º. Cada 
comité levará também em linha de conta 
todas as informações apresentadas por 
terceiros.

3.  Ao preparar o respectivo parecer, cada 
um dos comités referidos no nº 1 verificará 
em primeiro lugar se o pedido inclui toda a 
informação especificada no artigo 59º que se 
enquadre nas suas competências. Caso 
necessário, um comité solicitará informações 
adicionais ao requerente por forma a que o 
pedido esteja em conformidade com os 
requisitos referidos no artigo 59º. Cada 
comité levará também em linha de conta 
todas as informações apresentadas por 
terceiros, aos quais poderá, se necessário, 
solicitar informações adicionais.
Se um dos comités ou os dois comités 
decidirem que são necessárias informações 
adicionais sobre substâncias ou tecnologias 
alternativas, poderão encomendar a um 
consultor ou a uma autoridade de um 
Estado-Membro a realização de um 
inquérito limitado no tempo sobre as 
alternativas disponíveis. Estes inquéritos 
são financiados pela taxa de autorização 
fixada pela Agência (n° 7 do artigo 59°).

Justificação

Os comités da Agência têm necessidade de uma maior flexibilidade para recolher 
informações e deveriam estar habilitados a encomendar a consultores independentes e a 
peritos nacionais relatórios independentes sobre potenciais substâncias alternativas. 
Disporiam assim destas informações adicionais ao pronunciarem-se sobre um pedido de 
autorização. No âmbito da legislação em vigor, os peritos nacionais já devem emitir 
pareceres sobre as alternativas mais seguras disponíveis. Dado que os comités da Agência 
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dispõem de dez meses para emitir um projecto de parecer, deveria ser possível realizar um 
estudo sobre as alternativas dentro deste prazo.

Alteração 244
ARTIGO 61, NÚMERO 4

4. Os projectos de pareceres incluirão os 
seguintes elementos:

4. Os projectos de pareceres incluirão os 
seguintes elementos:

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 
verificação da avaliação do risco 
efectuada pelo requerente da autorização 
para a saúde humana e/ou para o ambiente 
decorrente da(s) utilização(ões) 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 verificação da avaliação dos factores 
socioeconómicos efectuada pelo 
requerente da autorização associados à(s) 
utilização(ões) da substância descrita(s) no 
pedido, se o pedido for feito em 
conformidade com as alíneas d bis) e 
d ter) do artigo 59.º.

Justificação

A presente alteração relaciona-se com a alteração ao artigo 59º. Clarifica a 
responsabilidade primária da indústria no que se refere à avaliação do risco e dos factores 
socioeconómicos.

Alteração 245
ARTIGO 61, NÚMEROº 6

6. A Agência publicará no seu sítio Web as 
partes não confidenciais dos seus pareceres e 
dos respectivos anexos, se os houver, em 
conformidade com o artigo 116.º.

6. A Agência publicará no seu sítio Web e 
transmitirá simultaneamente ao requerente 
as partes não confidenciais dos seus 
pareceres e dos respectivos anexos, se os 
houver, em conformidade com o artigo 
116.º.

Justificação

O procedimento proposto pela Comissão prevê que apenas seja comunicado ao requerente da 
autorização se a mesma será concedida ou não. Corre-se assim o risco de o fabricante 
utilizar o período durante o qual é o único a saber que a autorização será recusada para 
fornecer aos revendedores a substância proibida ou artigos que a contenham, eximindo-se da 
sua responsabilidade, antes de a proibição entrar em vigor.
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Alteração 246
ARTIGO 62

Obrigação dos titulares de autorizações Obrigação de informação para as 
substâncias sujeitas a autorização

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

Todas as substâncias, estremes, em 
preparações ou em artigos, que preencham 
as condições referidas no artigo 54º, serão 
rotuladas, sendo-lhes permanentemente 
associada uma ficha de segurança. No 
rótulo mencionar-se-ão
a) a denominação da substância,
b) o facto de a substância constar do Anexo 
XIII e
c) todas as utilizações específicas para as 
quais a substância tenha sido autorizada.

Justificação

Apenas as substâncias sujeitas a autorização.

Alteração 247
ARTIGO 64, NÚMERO 1

1. Uma substância estreme, numa 
preparação ou num artigo, relativamente à 
qual o anexo XVI contenha uma restrição, 
não será fabricada, colocada no mercado 
nem utilizada, excepto se cumprir as 
condições daquela restrição. Esta disposição 
não se aplicará ao fabrico, à colocação no 
mercado ou à utilização de uma substância 
em investigação científica e 
desenvolvimento nem em investigação e 
desenvolvimento orientados para o produto e 
para o processo, em quantidades que não 
ultrapassem uma tonelada por ano.

1. Uma substância estreme, numa 
preparação ou num artigo, relativamente à 
qual o anexo XVI contenha uma restrição, 
não será fabricada, colocada no mercado 
nem utilizada, excepto se cumprir as 
condições daquela restrição. Esta disposição 
não se aplicará ao fabrico, à colocação no 
mercado ou à utilização de uma substância 
em investigação científica e 
desenvolvimento nem em investigação e 
desenvolvimento orientados para o produto e 
para o processo, em quantidades necessárias 
para efeitos de investigação e 
desenvolvimento orientado para o produto 
e para o processo.

Justificação

A definição de quantidade máxima não se revela adequada. As restrições quantitativas devem 
ser função da utilização.
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Alteração 248
ARTIGO 65, NÚMERO 1, PARÁGRAFO 1

1. Se existir um risco inaceitável para a 
saúde humana ou para o ambiente, 
decorrente do fabrico, utilização ou 
colocação no mercado de substâncias, que 
careça de uma abordagem comunitária, o 
anexo XVI será alterado de acordo com o 
procedimento referido no nº 3 do artigo 
130º, adoptando novas restrições ou 
alterando as actuais no anexo XVI, no que 
diz respeito ao fabrico, à utilização e/ou à 
colocação no mercado das substâncias, 
estremes, em preparações ou em artigos, de 
acordo com o procedimento instituído nos 
artigos 66º a 70º.

1. Se existir um risco inaceitável para o 
ambiente ou para a saúde humana, 
nomeadamente, das populações vulneráveis 
e dos cidadãos expostos desde muito cedo 
na vida, ou continuamente, a misturas de 
poluentes, decorrente do fabrico, utilização 
ou colocação no mercado de substâncias, 
que careça de uma abordagem comunitária, 
o anexo XVI será alterado de acordo com o 
procedimento referido no nº 3 do artigo 
130º, adoptando novas restrições ou 
alterando as actuais no anexo XVI, no que 
diz respeito ao fabrico, à utilização e/ou à 
colocação no mercado das substâncias, 
estremes, em preparações ou em artigos, de 
acordo com o procedimento instituído nos 
artigos 66º a 70º.

Justificação

Os cidadãos da União Europeia têm consciência de que, na realidade, estão expostos a uma 
enorme variedade de misturas de poluentes. Existirão sempre grandes disparidades entre a 
exposição real e o resultado de ensaios de laboratório. Por conseguinte, a adopção de 
restrições no âmbito do regulamento REACH deve compreender explicitamente um exame 
dos riscos para as populações vulneráveis e para os cidadãos expostos a combinações 
perigosas de poluentes.

Alteração 249
ARTIGO 69, NÚMERO 2

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

2. A Agência publicará no seu sítio Web, 
sem demora, os pareceres dos dois comités. 
Os pareceres publicados não devem conter 
informações sensíveis de natureza 
comercial.

Justificação

A transparência não pode ser obtida em detrimento da protecção de informações sensíveis de 
natureza comercial.

A presente alteração relaciona-se com a alteração ao artigo 61°.
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Alteração 250
ARTIGO 69, NÚMERO 3

3. A Agência fornecerá à Comissão, 
mediante pedido, todos os documentos e 
fundamentos que tiverem sido apresentados 
ou que tiver analisado.

3. A Agência fornecerá à Comissão, 
mediante pedido, todos os documentos e 
fundamentos que tiverem sido apresentados 
ou que tiver analisado. Transmitirá 
igualmente as observações apresentadas 
pelo registando.

Alteração 251
ARTIGO 70, NÚMERO 2 BIS (novo)

 2 bis. Caso uma substância  já esteja 
regulamentada pelo Anexo XVI e estiverem 
reunidas as condições previstas no artigo 
65°, a Comissão elaborará um projecto de 
alteração ao Anexo XVI, no prazo de três 
meses a contar da recepção do parecer do 
Comité de Análise Socioeconómica ou, se o 
referido comité não formular um parecer, 
no fim do prazo fixado no artigo 68.º, 
consoante a data que ocorra primeiro.
Se o projecto de alteração não estiver de 
acordo com algum dos pareceres da 
Agência, a Comissão incluirá em anexo 
uma explicação pormenorizada dos motivos 
das diferenças.
No caso de uma substância que não esteja 
regulamentada pelo Anexo XVI, a 
Comissão apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, no prazo 
especificado, uma proposta de alteração ao 
Anexo XVI.

Justificação

No âmbito da Directiva 76/769/CEE em vigor, o Parlamento Europeu e o Conselho têm uma 
palavra a dizer nas decisões relativas a certas restrições aplicáveis aos produtos químicos, 
como a proibição da utilização de ftalatos em determinados brinquedos. Esta alteração visa 
manter esse procedimento e não reforçar o papel da Comissão. 

Alteração 252
ARTIGO 71
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1. É criada a Agência Europeia dos Produtos 
Químicos.

1. É criada a Agência Europeia dos Produtos 
Químicos. O Estado-Membro de 
acolhimento facilitará e contribuirá 
financeiramente para a criação e o 
funcionamento da Agência. 

Justificação

No contexto do Regulamento Financeiro de 2002, o Parlamento e o Conselho decidiram que 
os Estados-Membros deveriam participar na instalação de novos organismos nos seus 
territórios. Assim sendo, o país de acolhimento deve prever uma contribuição financeira.

Alteração 253
ARTIGO 71 BIS (novo)

 Artigo 71° bis
Missão da Agência

A Agência está encarregada da gestão geral 
do sistema REACH.

Justificação

A atribuição da gestão geral do sistema REACH  à Agência garantirá uma melhor 
funcionalidade do sistema e facilitará uma aplicação harmonizada do regulamento no âmbito 
de um processo independente e transparente.

Alteração 254
ARTIGO 72 

Artigo 72º Artigo 73º bis

Justificação

Para maior clareza, entende-se preferível indicar primeiro as tarefas da Agência e só depois 
os órgãos que a compõem. O texto do artigo 72º é, pois, inserido após o artigo 73º.

Alteração 255
ARTIGO 72, NÚMERO 1, ALÍNEA C) 

c) Um Comité de Avaliação dos Riscos que 
será responsável pela elaboração do 
parecer da Agência sobre os pedidos de 
autorização, as propostas de restrições e 
qualquer outra questão decorrente da 
aplicação do presente regulamento, que 
diga respeito aos riscos para a saúde 

c) Um Comité de Avaliação dos Riscos e 
Alternativas, que será responsável pela 
elaboração do parecer da Agência sobre os 
pedidos de autorização, as propostas de 
restrições, a análise da existência de 
alternativas e por qualquer outra questão 
decorrente da aplicação do presente 
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humana ou para o ambiente; regulamento que diga respeito aos riscos 
para a saúde humana ou para o ambiente;

Justificação

A presente alteração renova as responsabilidades da Agência, na sequência do reforço do 
papel que ela desempenha na avaliação. Ela intensifica igualmente o elo existente entre 
processo de autorização e existência de alternativas mais seguras.

A alteração da denominação do Comité é aplicável à integralidade do texto do diploma.

Alteração 256
ARTIGO 72, NÚMERO 1, ALÍNEA D)

d) Um Comité de Análise Socioeconómica 
que será responsável pela elaboração do 
parecer da Agência sobre os pedidos de 
autorização, as propostas de restrições e 
qualquer outra questão decorrente da 
aplicação do presente regulamento, 
incluindo a análise socioeconómica do efeito 
de uma eventual acção legislativa sobre as 
substâncias;

d) Um Comité de Análise Socioeconómica 
que será responsável pela elaboração do 
parecer da Agência sobre as avaliações, os 
pedidos de autorização, as propostas de 
restrições e qualquer outra questão 
decorrente da aplicação do presente 
regulamento, incluindo a análise 
socioeconómica do efeito de uma eventual 
acção legislativa sobre as substâncias;

Justificação

Em coerência com as alterações anteriores. No quadro de um processo harmonizado, e a fim 
de evitar disparidades, a avaliação das propostas de ensaios e dos processos deve ser levada 
a cabo pela Agência, a qual se apoiará numa rede europeia de agências e de institutos de 
avaliação.

Alteração 257
ARTIGO 72, NÚMERO 1, ALÍNEA D BIS) (nova)

 d bis) Um Comité para os Métodos de 
Ensaio Alternativos, encarregado da 
definição e execução de uma estratégia 
integrada destinada a acelerar o 
desenvolvimento, a validação e a aceitação 
legal de métodos alternativos aos ensaios 
em animais e de garantir a sua utilização 
numa avaliação dos riscos gradual e 
inteligente para satisfazer os requisitos do 
presente Regulamento. O Comité é 
responsável pela afectação das receitas 
provenientes da cobrança das taxas de 
registo ao financiamento de métodos 
alternativos de ensaio. O Comité será 
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constituído por peritos do Centro Europeu 
de Validação de Métodos Alternativos de 
Ensaio (CEVMAE), organizações de 
protecção dos animais e outros interessados 
directos.
O Comité elaborará um relatório anual, 
que será transmitido pela Agência ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, sobre 
os progressos realizados em matéria de 
desenvolvimento, validação e aceitação 
legal de métodos alternativos aos ensaios 
em animais, a utilização desses métodos 
numa avaliação dos riscos gradual e 
inteligente para satisfazer os requisitos do 
presente Regulamento, bem como  o 
montante e a repartição dos recursos 
afectados aos métodos alternativos de 
ensaio.

Justificação

A presente alteração relaciona-se com as alterações aos considerandos 73 e 77 bis e ao 
artigo 95°. A promoção de ensaios que não envolvam animais constitui um dos objectivos do 
Regulamento e deve ser inscrita no mandato e nas tarefas da Agência, a fim de garantir uma 
aplicação eficaz. O desenvolvimento, a validação, a aceitação legal e a utilização de métodos 
alternativos de ensaio são frequentemente entravados pela ausência de coordenação e 
planificação estratégica. A Agência deveria ser assistida por um Comité constituído por 
peritos em matéria de métodos alternativos de ensaio, que teria por missão definir e executar 
essa planificação estratégica e garantir que os métodos alternativos sejam utilizados numa 
avaliação dos riscos flexível e inteligente, sempre que seja possível evitar os ensaios em 
animais e reduzir os custos. Competiria igualmente ao Comité afectar os recursos 
necessários para o financiamento dos métodos alternativos de ensaio e elaborar um relatório 
anual sobre os progressos realizados, a fim de garantir a transparência.

Alteração 258
ARTIGO 72, NÚMERO 1, ALÍNEA E)

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

e) Um Comité dos Estados-Membros que 
será responsável pela resolução das 
eventuais divergências de opinião entre os 
Estados-Membros sobre os projectos de 
decisões propostos pela Agência 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 
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título VII; previsto no título VII;

Justificação

A presente alteração adapta as competências da Agência, na sequência do reforço do seu 
papel na avaliação.

Alteração 259
ARTIGO 72, NÚMERO 1, ALÍNEA G)

g) Um Secretariado que dará apoio técnico, 
científico e administrativo aos Comités e ao 
Fórum e assegurará a coordenação adequada 
entre eles. O Secretariado também se 
ocupará das tarefas que incumbem à 
Agência no âmbito dos procedimentos de 
pré-registo, registo e reconhecimento mútuo 
da avaliação, bem como da preparação de 
orientações, da manutenção da base de 
dados e da prestação de informações;

g) Um Secretariado que dará apoio técnico, 
científico e administrativo aos Comités e ao 
Fórum e assegurará a coordenação adequada 
entre eles. O Secretariado também se 
ocupará das tarefas que incumbem à 
Agência no âmbito dos procedimentos de 
pré-registo, registo e avaliação, bem como 
da preparação de orientações, da 
manutenção da base de dados e da prestação 
de informações;

Justificação

A presente alteração adapta as competências da Agência, na sequência do reforço do seu 
papel na avaliação 

Alteração 260
ARTIGO 73, NÚMERO 2

2. O Secretariado desempenhará as 
seguintes tarefas:

2. A Agência, em especial através dos seus 
comités:

a) Execução das tarefas que lhe são 
atribuídas pelo título II; incluindo a 
facilitação do registo eficaz de substâncias 
importadas, de uma forma consistente 
com as obrigações da Comunidade em 
matéria de comércio internacional 
relativamente a países terceiros;

a) Define os critérios de prioridade para 
efeitos de avaliação das substâncias e a 
lista das substâncias prioritárias sujeitas a 
avaliação, em aplicação do disposto no 
Título VI; 

b) Execução das tarefas que lhe são 
atribuídas pelo título III;

b) Elabora pareceres sobre os pedidos de 
autorização, em aplicação do disposto no 
Título VII;

c) Execução das tarefas que lhe são 
atribuídas pelo título VI;

c) Participa nos procedimentos de 
adopção de restrições relativamente a 
certas substâncias e preparações 
perigosas mediante a organização de 
processos e a elaboração de pareceres, em 
aplicação do disposto no Título VIII; 
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d) Criação e manutenção de base(s) de 
dados com informações sobre todas as 
substâncias registadas, o inventário de 
classificação e rotulagem e a lista 
harmonizada de classificação e 
rotulagem, disponibilizando publicamente 
na Internet as informações não 
confidenciais, identificadas no n.º 1 do 
artigo 116.º, da(s) base(s) de dados e 
disponibilizando mediante pedido outras 
informações não confidenciais aí 
contidas;

d) Elabora propostas em matéria de 
harmonização das classificações e de 
rotulagem a nível comunitário, em 
aplicação do disposto no Título X;

e) Disponibilização pública das 
informações acerca das substâncias que 
estão a ser ou foram avaliadas, no prazo 
de 90 dias após a recepção das 
informações pela Agência, em 
conformidade com o n.º 1 do artigo 116.º;

e) Faculta, a pedido da Comissão, apoio 
técnico e científico para as medidas de 
melhoria da cooperação entre a 
Comunidade, os seus Estados-Membros, 
as organizações internacionais e os países 
terceiros em questões científicas e 
técnicas relacionadas com a segurança 
das substâncias, assim como a 
participação activa na assistência técnica 
e em actividades de formação de 
competências sobre a boa gestão dos 
produtos químicos nos países em 
desenvolvimento; 

f) Fornecimento de orientações e de 
instrumentos técnicos e científicos, 
sempre que adequado para a aplicação do 
presente regulamento, em particular, para 
assistir a indústria, especialmente as 
pequenas e médias empresas (PME), na 
elaboração de relatórios de segurança 
química;

f) Elabora, a pedido da Comissão ou do 
Parlamento Europeu, pareceres sobre 
qualquer outro aspecto relativo à 
segurança das substâncias, estremes, em 
preparações ou em artigos;

g) Fornecimento de orientações técnicas e 
científicas sobre a aplicação do presente 
regulamento às autoridades competentes 
dos Estados-Membros e apoio aos serviços 
de assistência das autoridades 
competentes criados nos termos do título 
XII;

g) Elabora, a pedido da Comissão, 
pareceres sobre a revisão dos critérios 
definidos nos artigos 5º, 6º, 15º e 16º, no 
que respeita à selecção das substâncias 
para fins de registo, tendo em vista 
incluir, entre os vários dados, os relativos 
aos riscos e perfis de exposição;

h) Preparação de informações de 
esclarecimento sobre o presente 
regulamento destinadas às outras partes 
interessadas;

h) Presta aconselhamento ao Secretariado 
em matéria de assistência técnica e 
actividades de formação de competências 
sobre a boa gestão dos produtos químicos 
e a conformidade com as normas de 
segurança química nos países em 
desenvolvimento.
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i) A pedido da Comissão, apoio técnico e 
científico para as medidas de melhoria da 
cooperação entre a Comunidade, os seus 
Estados-Membros, as organizações 
internacionais e os países terceiros em 
questões científicas e técnicas 
relacionadas com a segurança das 
substâncias, assim como a participação 
activa na assistência técnica e em 
actividades de formação de competências 
sobre a boa gestão dos produtos químicos 
nos países em desenvolvimento.

Justificação

A presente alteração clarifica e torna mais transparentes as tarefas da Agência e dos seus 
órgãos. A ordem dos parágrafos é, além disso, invertida, a fim de reflectir a importância 
relativa das tarefas executadas pela Agência.

A UE e os seus Estados-Membros devem ter em conta as eventuais dificuldades com que se 
podem deparar os países em desenvolvimento e prestar-lhes assistência técnica para os 
ajudar. Esta questão deve ser especificada nas tarefas dos comités.

Alteração 261
ARTIGO 73, NÚMERO 2, ALÍNEA C)

Não se aplica à versão portuguesa

Justificação

Não se aplica à versão portuguesa.

Alteração 262
ARTIGO 73, NÚMERO 3

3. Os Comités empreenderão o seguinte: 3. Cumpre à Agência, nomeadamente 
através do Fórum:

a) Execução das tarefas que lhes são 
atribuídas pelo título VI;

a) Difundir as boas práticas e dar relevo 
aos problemas que se colocam a nível 
comunitário; 

b) Execução das tarefas que lhes são 
atribuídas pelo título VII;

b) Propor, coordenar e avaliar projectos 
de aplicação harmonizados e inspecções 
conjuntas;
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c) Execução das tarefas que lhes são 
atribuídas pelo título VIII;

c) Coordenar o intercâmbio de 
inspectores;

d) Execução das tarefas que lhes são 
atribuídas pelo título X;

d) Determinar estratégias e critérios 
mínimos de aplicação, com particular 
ênfase para a problemática específica das 
PME;

e) A pedido da Comissão, apoio técnico e 
científico para as medidas de melhoria da 
cooperação entre a Comunidade, os seus 
Estados-Membros, as organizações 
internacionais e os países terceiros em 
questões científicas e técnicas 
relacionadas com a segurança das 
substâncias, assim como a participação 
activa na assistência técnica e em 
actividades de formação de competências 
sobre a boa gestão dos produtos químicos 
nos países em desenvolvimento;

e) Desenvolver métodos e instrumentos de 
trabalho destinados aos inspectores 
locais;

f) A pedido da Comissão, elaboração de 
um parecer sobre quaisquer outros 
aspectos respeitantes à segurança das 
substâncias estremes, em preparações ou 
em artigos.

f) Definir um procedimento para o 
intercâmbio electrónico de informações;

f bis) Estabelecer contactos com a 
indústria e com as outras partes 
interessadas, inclusive de países terceiros 
e, eventualmente, com as organizações 
internacionais relevantes;

f ter) Cooperar com a Comissão e os 
Estados-Membros no fomento da 
celebração de acordos voluntários entre a 
indústria e outras partes interessadas.

Justificação

A presente alteração visa clarificar e conferir maior transparência às missões cometidas à 
Agência e respectivos órgãos. É ainda invertida a sequência do articulado, por forma a 
reflectir a importância relativa das tarefas que a Agência desempenhará. 

Alteração 263
ARTIGO 73, NÚMERO 4
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4. O Fórum desempenhará as seguintes 
tarefas:

4. Cabe ainda à Agência:

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

a) Executar as tarefas que lhe são 
atribuídas pelo Título II, incluindo 
facilitar o registo eficaz de substâncias 
importadas, de uma forma consistente 
com as obrigações da Comunidade em 
matéria de comércio internacional 
relativamente a países terceiros;

b) Proposta, coordenação e avaliação de 
projectos harmonizados de controlo do 
cumprimento e de inspecções conjuntas;

b) Executar as tarefas que lhe são 
atribuídas pelo Título III, em matéria de 
partilha de dados e de disposições 
destinadas a evitar ensaios 
desnecessários;

c) Coordenação do intercâmbio de 
inspectores;

c) Executar as tarefas que lhe são 
atribuídas pelo Título VI, em matéria de 
informação da cadeia de abastecimento;

d) Determinação de estratégias de 
controlo do cumprimento e de critérios 
mínimos para esse controlo;

d) Criar e assegurar a manutenção de 
bases de dados com informações sobre 
todas as substâncias registadas, o 
inventário de classificação e rotulagem e 
a lista harmonizada de classificação e 
rotulagem, disponibilizando publicamente 
na Internet, no prazo de 15 dias úteis, as 
informações não confidenciais das bases 
de dados, identificadas no n.º 1 do 
artigo 116º e disponibilizando a pedido 
outras informações, nos termos do nº 2 do 
artigo 115º;

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

e) Assegurar a disponibilização pública 
das informações acerca das substâncias 
que estão a ser ou foram avaliadas, no 
prazo de 15 dias úteis após a recepção das 
informações pela Agência, em 
conformidade com o nº 1 do artigo 116º;

e bis) Preparar informações de carácter 
explicativo que esclareçam as partes 
interessadas, inclusive de países terceiros, 
sobre a possibilidade de participação do 
público, em particular, no que respeita às 
informações sobre as substâncias; 

f) Desenvolvimento de um procedimento f) Fornecer orientações e instrumentos 
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para intercâmbio electrónico de 
informações;

técnicos e científicos, incluindo um centro 
de atendimento específico e um sítio Web 
para a aplicação do presente 
Regulamento, em particular, para assistir 
a indústria, especialmente as pequenas e 
médias empresas (PME), na elaboração 
de relatórios de segurança química;

g) Contactos com a indústria e com as 
outras partes interessadas, incluindo as 
organizações internacionais relevantes, 
na medida do necessário.

g) Fornecer orientações técnicas e 
científicas sobre a aplicação do presente 
Regulamento às autoridades competentes 
dos Estados-Membros e apoiar os serviços 
de assistência das autoridades 
competentes criados nos termos do Título 
XII;

g bis) Preparar informações de 
esclarecimento sobre o presente 
Regulamento destinadas às outras partes 
interessadas;

g ter) Criar e manter um centro de 
excelência consagrado à comunicação de 
riscos; fornecer recursos centralizados e 
coordenados em matéria de informações 
sobre a utilização segura das substâncias 
químicas, das preparações e dos artigos; 
facilitar a partilha de conhecimentos 
sobre as boas práticas no sector da 
comunicação de riscos. 

g quater) Disponibilizar as informações 
armazenadas na base de dados REACH 
sobre a utilização das substâncias 
autorizadas presentes em artigos;

g quinquies) Publicar no seu sítio Web a 
lista das substâncias que foram 
identificadas como preenchendo os 
critérios do artigo 54°, no prazo de um 
ano após a data de entrada em vigor do 
presente Regulamento. Esta lista será 
actualizada periodicamente.

g sexies)  Prestar  aos países em 
desenvolvimento, a pedido destes e em 
termos e condições mutuamente 
acordados, assistência técnica e 
actividades de formação de competências 
sobre a boa gestão dos produtos químicos 
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e a conformidade com as normas de 
segurança química, para satisfazer os 
requisitos do presente Regulamento.
g septies)  Supervisar a assistência técnica 
e as actividades de formação de 
competências da Comunidade e dos 
Estados-Membros sobre a boa gestão dos 
produtos químicos, bem como a 
observância das normas de segurança 
química nos países em desenvolvimento, e 
contribuir para a coordenação entre a 
Comunidade, os seus Estados-Membros e 
as organizações internacionais neste 
domínio.
g octies) Promover, em colaboração com a 
Comissão, o reconhecimento mútuo entre 
os Estados-Membros e os países terceiros 
dos resultados dos ensaios realizados em 
aplicação e em conformidade com o 
presente Regulamento.

Justificação

É importante que a Agência informe activamente as partes interessadas, incluindo em países 
terceiros, sobre a possibilidade de participação do público nas várias fases do sistema, no 
intuito de evitar que se percam informações importantes sobre as substâncias.

 A presente alteração visa clarificar e conferir maior transparência às missões cometidas à 
Agência e aos respectivos órgãos. É também invertida a sequência do articulado, por forma a 
reflectir a importância relativa das tarefas que a Agência desempenhará.

É necessário estabelecer uma data-limite para a introdução das informações (públicas) nas 
bases de dados; caso contrário, a Agência poderia adiar quase indefinidamente esta 
obrigação, em particular, se os seus recursos forem limitados. De qualquer maneira, esta 
medida não seria eficaz, pois nada impede que um cidadão peça informações directamente, 
antes de serem introduzidas na base de dados. Propomos um prazo de 15 dias úteis, pois é o 
prazo normal fixado pelo Regulamento (CE) n° 1049/2001 para a resposta aos pedidos de 
informação.

Nos termos do n° 2, alínea e), do artigo 73°, a Agência é obrigada a pôr à disposição do 
público as informações sobre a avaliação das substâncias no prazo de 90 dias. Este prazo 
não está em consonância com o prazo de referência fixado na Convenção de Aarhus e no 
Regulamento (CE) n° 1049/2001 para a resposta aos pedidos de informação. Se uma pessoa 
pedir um documento à Agência, esta deveria normalmente dar uma resposta no prazo de 15 
dias úteis após a recepção do pedido, em conformidade com o Regulamento (CE) 
n° 1049/2001.

A Agência deveria fornecer informações estruturadas sobre a utilização das substâncias nos 
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artigos disponíveis, que serviriam de fonte de informação inteligível e de complemento da 
informação contida nas notas de orientação específica por sector.

A Agência será o centro focal da informação sobre os produtos químicos autorizado. Para 
garantir a certeza jurídica, é importante que as listas das substâncias que preenchem os 
critérios do artigo 54° sejam publicadas e actualizadas periodicamente.

Devem ser adoptadas medidas específicas para ajudar as PME.

Alteração 264
ARTIGO 74

Artigo 74º Artigo 75º bis

Justificação

No intuito de conferir maior clareza, entende-se ser mais apropriado indicar primeiramente a 
composição e as modalidades de nomeação do Conselho de Administração e, 
subsequentemente, as respectivas tarefas. O texto do artigo 74º é, por conseguinte, transposto 
para depois do artigo 75º.

Alteração 265
ARTIGO 74, NÚMERO 2, ALÍNEA D)

d) O sistema de taxas da Agência. d) O sistema de taxas da Agência, instituído 
de uma forma transparente.

Justificação

O sistema de taxas deve ser instituído com base em critérios claros e transparentes, dado que 
constitui um elemento essencial do financiamento do sistema REACH.

Alteração 266
ARTIGO 74, NÚMERO 2, ALÍNEA D BIS) (nova)

d bis) Um programa plurianual para a 
avaliação das substâncias.

Justificação

Esta alteração adapta as competências da Agência na sequência do reforço do seu papel na 
avaliação.

Alteração 267
ARTIGO 75, NÚMERO 1
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1. O Conselho de Administração será 
composto por seis representantes dos 
Estados-Membros nomeados pelo Conselho 
e seis representantes nomeados pela 
Comissão, bem como por três elementos das 
partes interessadas, nomeados pela 
Comissão e sem direito a voto.

1. O Conselho de Administração será 
composto por nove representantes dos 
Estados-Membros nomeados pelo Conselho, 
um representante nomeado pela Comissão e 
dois representantes nomeados pelo 
Parlamento Europeu, bem como por quatro 
representantes das partes interessadas 
(indústria e organizações de defesa dos 
consumidores, dos trabalhadores e do 
ambiente), nomeados pela Comissão e sem 
direito a voto.

Os membros do Conselho de Administração 
serão nomeados de modo a assegurar os 
mais altos padrões de competência, um 
amplo espectro de conhecimentos 
especializados e adequados, assim como, 
em coerência com estas características, a 
mais ampla repartição geográfica no 
âmbito da União Europeia.

Justificação

 A presente alteração visa repor a habitual posição do Parlamento Europeu – mantendo 
embora o número total de membros – no que se prende com a composição e as modalidades 
de nomeação do Conselho de Administração, com base no modelo da Agência Europeia de 
Medicamentos (EMEA). O número de representantes das partes interessadas é aumentado de 
três para quatro, por forma a abarcar todos os sectores envolvidos. 

Alteração 268
ARTIGO 75, NÚMERO 3

3. O mandato terá uma duração de quatro 
anos. Este mandato é renovável uma vez. No 
entanto, para o primeiro mandato, o 
Conselho e a Comissão designarão, cada um, 
três das pessoas que propuseram para as 
quais o mandato será de seis anos.

3. O mandato terá uma duração de quatro 
anos. Este mandato é renovável uma vez. No 
entanto, para o primeiro mandato, o 
Conselho, o Parlamento Europeu e a 
Comissão designarão, cada um, metade do 
número das pessoas que propuseram para as 
quais o mandato será de seis anos.

Alteração 269
ARTIGO 76, NÚMERO 2 BIS (novo) 

2 bis. O Presidente eleito deve 
apresentar-se perante o Parlamento 
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Europeu.  

Justificação

Tendo em vista reforçar a democracia e a responsabilização democrática, o Parlamento 
Europeu deveria ter a possibilidade de conhecer o Presidente e o seu programa.

Alteração 270
ARTIGO 77, NÚMERO 1

1. As reuniões do Conselho de 
Administração serão convocadas pelo 
presidente.

1. O Conselho de Administração reúne-se 
por convocatória do presidente ou a 
pedido, pelo menos, de um terço dos seus 
membros.

Justificação

É necessário prever uma alternativa à convocatória por parte do presidente.

Alteração 271
ARTIGO 78 

O Conselho de Administração adoptará um 
regulamento interno para a votação, 
incluindo as condições para que um 
membro possa votar em nome de outro. O 
Conselho de Administração deliberará por 
maioria de dois terços de todos os 
membros com direito de voto.

O Conselho de Administração adoptará um 
regulamento interno para a votação, 
incluindo as condições para que um 
membro possa votar em nome de outro. 
Salvo disposições contrárias, o Conselho 
de Administração deliberará por maioria 
dos seus membros com direito de voto.

Justificação

Na sequência da modificação da composição do Conselho de Administração, já não se impõe 
uma maioria tão elevada.

Alteração 272
ARTIGO 79, NÚMERO 1

1. A Agência será administrada pelo 
Director Executivo que desempenhará as 
suas funções no interesse da Comunidade 
e independentemente dos interesses de 
qualquer parte interessada específica.

1. A Agência será administrada pelo 
Director Executivo.
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Justificação

Todas as disposições relativas à independência dos membros que compõem os órgãos da 
Agência estão reagrupadas num único artigo, para uma maior clareza (cf. alteração ao 
artigo 84º).

Alteração 273
ARTIGO 79, NÚMERO 2, ALÍNEA J BIS) (nova)

 j bis) Desenvolver e manter contactos com 
o Parlamento Europeu e garantir um 
diálogo regular com as suas comissões 
competentes.

Justificação

Repõe a posição habitual do Parlamento Europeu em matéria de relacionamento com as 
Agências. 

Alteração 274
ARTIGO 79, NÚMERO 2, ALÍNEA J BIS) (nova)

j bis)  Adoptar o projecto e os planos 
evolutivos finais de avaliação das 
substâncias e respectivas actualizações nos 
termos do título VI, se não houver 
propostas de alterações.

Justificação

Relacionada com a alteração ao artigo 38°.

Alteração 275
ARTIGO 79, NÚMERO 3, ALÍNEA A)

a) Um projecto de relatório que abarque as 
actividades da Agência no ano anterior, 
incluindo informações sobre o número de 
processos de registo recebidos, o número de 
substâncias avaliadas, o número de pedidos 
de autorização recebidos, o número de 
propostas de restrições recebidas pela 
Agência e sobre as quais esta se tiver 
pronunciado, o tempo tomado para a 
realização dos respectivos procedimentos e 
as substâncias autorizadas, os processos 

a) Um projecto de relatório que abarque as 
actividades da Agência no ano anterior, 
incluindo informações sobre o número de 
processos de registo recebidos, o número de 
substâncias avaliadas, o número de pedidos 
de autorização recebidos, o número de 
propostas de restrições recebidas pela 
Agência e sobre as quais esta se tiver 
pronunciado, o tempo tomado para a 
realização dos respectivos procedimentos e 
as substâncias autorizadas, os processos 
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rejeitados e as substâncias sujeitas a 
restrições; as queixas recebidas e as medidas 
tomadas; um panorama das actividades do 
Fórum;

rejeitados e as substâncias sujeitas a 
restrições; as queixas recebidas e as medidas 
tomadas; a assistência técnica e as 
actividades de formação de competências 
realizadas nos países em desenvolvimento; 
um panorama das actividades do Fórum;

Justificação

A UE e os seus Estados-Membros devem ter em conta as eventuais dificuldades com que se 
podem deparar os países em desenvolvimento e prestar-lhes assistência técnica para os 
ajudar. Esta questão deve ser especificada nas funções do Director Executivo.

Alteração 276
ARTIGO 79, NÚMERO 3 BIS (novo)

3 bis. Uma vez aprovados pelo Conselho 
de Administração, o Director Executivo 
transmitirá o relatório geral e os 
programas ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, à Comissão e aos 
Estados-Membros, e assegurará a sua 
publicação.

Justificação

Repõe a posição habitual do Parlamento Europeu em matéria de relacionamento com as 
Agências.

Alteração 277
ARTIGO 80, NÚMERO 1

1. A Comissão proporá candidatos para o 
cargo de Director Executivo com base 
numa lista após a publicação do lugar no 
Jornal Oficial da União Europeia bem 
como noutras publicações ou na Internet, 
conforme adequado. 

Suprimido

Justificação

Associada à alteração ao nº 2 do artigo 80º.

Alteração 278
ARTIGO 80, NÚMERO 2, PARÁGRAFO 1
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2. O Director Executivo da Agência será 
nomeado pelo Conselho de Administração 
com base no mérito e em capacidades de 
gestão e administrativas comprovadas, bem 
como na experiência pertinente no domínio 
da segurança química ou da sua 
regulamentação. O Conselho de 
Administração deliberará por maioria de 
dois terços de todos os membros com 
direito de voto. 

2. O Director Executivo da Agência será 
nomeado pelo Conselho de Administração, 
com base numa lista de candidatos 
proposta pela Comissão após um 
concurso geral, na sequência da 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia e noutro meio de comunicação 
escrita ou sítios Web de um convite a 
manifestações de interesse. Antes da sua 
nomeação, o candidato indigitado pelo 
Conselho de Administração será, sem 
demora, convidado a proferir uma 
declaração perante o Parlamento 
Europeu e a responder a perguntas 
formuladas pelos membros desta 
Instituição.
 O Director Executivo será nomeado com 
base no mérito e em capacidades de gestão 
e administrativas comprovadas, bem como 
na experiência pertinente no domínio da 
segurança química ou da sua 
regulamentação. O Conselho de 
Administração deliberará por maioria de 
dois terços de todos os membros com 
direito de voto. 

Justificação

Repõe a posição tradicional do Parlamento Europeu, que, de resto, foi aceite pelo Conselho 
no quadro da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e da Agência Europeia 
de Medicamentos, no que se refere ao procedimento de nomeação do Director Executivo.

Alteração 279
ARTIGO 81

1. Cada Estado-Membro pode propor 
candidatos a membros do Comité de 
Avaliação dos Riscos. O Director Executivo 
fará uma lista das pessoas propostas, que 
será publicada no sítio Web da Agência. O 
Conselho de Administração nomeará os 
membros do Comité a partir dessa lista, 
incluindo, pelo menos, um membro de cada 
Estado-Membro que tiver proposto 
candidatos. Os membros serão nomeados 
pelas suas funções e experiência na 
regulamentação de produtos químicos e/ou 

1. Cada Estado-Membro nomeará um 
membro do Comité de Avaliação dos 
Riscos. Os membros serão nomeados pelas 
suas funções e experiência na 
regulamentação de produtos químicos e/ou 
pelas suas competências técnicas e 
científicas no exame de avaliações de risco 
de substâncias.
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pelas suas competências técnicas e 
científicas no exame de avaliações de risco 
de substâncias.

2. Cada Estado-Membro pode propor 
candidatos a membros do Comité de 
Análise Socioeconómica. O Director 
Executivo fará uma lista das pessoas 
propostas, que será publicada no sítio Web 
da Agência. O Conselho de Administração 
nomeará os membros do Comité a partir 
dessa lista, incluindo, pelo menos, um 
membro de cada Estado-Membro que tiver 
proposto candidatos. Os membros serão 
nomeados pelas suas funções e experiência 
na regulamentação de produtos químicos 
e/ou pelas suas competências em matéria de 
análise socioeconómica.

2. Cada Estado-Membro nomeará um 
membro do Comité de Análise 
Socioeconómica. Os membros serão 
nomeados pelas suas funções e experiência 
na regulamentação de produtos químicos 
e/ou pelas suas competências em matéria de 
análise socioeconómica.

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

3. Cada Estado-Membro nomeará um 
membro para o Comité dos 
Estados-Membros. O presidente do Comité 
dos Estados-Membros será um funcionário 
da Agência, nomeado pelo Director 
Executivo.

4. Os Comités devem ter o objectivo de 
reunir, entre os seus membros, uma ampla 
variedade de competências necessárias. 
Nesse sentido, poderão designar, por 
cooptação, um máximo de cinco membros 
suplementares escolhidos com base na sua 
competência específica.

4. Os Comités devem ter o objectivo de 
reunir, entre os seus membros, uma ampla 
variedade de competências necessárias. 
Nesse sentido, poderão designar, por 
cooptação, um máximo de cinco membros 
suplementares escolhidos com base na sua 
competência específica.

Os membros dos Comités serão nomeados 
para um mandato de três anos que será 
renovável.

Os membros dos Comités serão nomeados 
para um mandato de três anos que será 
renovável.

Os membros de cada Comité podem fazer-se 
acompanhar por consultores nos domínios 
científico, técnico ou regulamentar.

Os membros de cada Comité podem fazer-se 
acompanhar por consultores nos domínios 
científico, técnico ou regulamentar.

O Director Executivo ou o seu representante 
e os representantes da Comissão terão o 
direito de assistir a todas as reuniões dos 
Comités e dos grupos de trabalho 
convocadas pela Agência ou pelos seus 
Comités. As partes interessadas também 
poderão ser convidadas a assistir às reuniões 
na qualidade de observadores, se for caso 
disso, a pedido dos membros do Comité ou 
do Conselho de Administração.

O Director Executivo ou o seu representante 
e os representantes da Comissão terão o 
direito de assistir a todas as reuniões dos 
Comités e dos grupos de trabalho 
convocadas pela Agência ou pelos seus 
Comités. As partes interessadas também 
poderão assistir às reuniões na qualidade de 
observadores.
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5. Os membros de cada Comité nomeados 
na sequência de uma proposta de um 
Estado-Membro assegurarão a coordenação 
adequada entre as funções da Agência e a 
actividade da autoridade competente do seu 
Estado-Membro respectivo.

5. Os membros de cada Comité assegurarão 
a coordenação adequada entre as funções da 
Agência e a actividade da autoridade 
competente do seu Estado-Membro 
respectivo.

6. Os membros dos Comités serão apoiados 
pelos recursos científicos e técnicos de que 
os Estados-Membros dispõem. Para o efeito, 
os Estados-Membros colocarão à disposição 
dos membros dos Comités por eles 
nomeados os recursos científicos e técnicos 
adequados. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros facilitarão o bom 
desenrolar das actividades dos Comités e dos 
respectivos grupos de trabalho.

6. Os membros dos Comités serão apoiados 
pelos recursos científicos e técnicos de que 
os Estados-Membros dispõem. Para o efeito, 
os Estados-Membros colocarão à disposição 
dos membros dos Comités por eles 
nomeados os recursos científicos e técnicos 
adequados. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros facilitarão o bom 
desenrolar das actividades dos Comités e dos 
respectivos grupos de trabalho.

7. Os Estados-Membros abster-se-ão de dar 
aos membros do Comité de Avaliação dos 
Riscos, do Comité de Análise 
Socioeconómica ou aos seus consultores e 
peritos científicos e técnicos qualquer 
instrução que seja incompatível com as 
funções próprias dessas pessoas ou com as 
funções, responsabilidades e independência 
da Agência.
8. Ao elaborar um parecer, cada Comité 
envidará todos os esforços para obter um 
consenso. Se tal não for possível, o parecer 
será constituído pela posição da maioria dos 
membros e pelas posições minoritárias, com 
os respectivos fundamentos.

8. Ao elaborar um parecer, cada Comité 
envidará todos os esforços para obter um 
consenso. Se tal não for possível, o parecer 
será constituído pela posição da maioria dos 
membros e pelas posições minoritárias, com 
os respectivos fundamentos.

9. Cada Comité adoptará o seu próprio 
regulamento interno.

9. Cada Comité adoptará o seu próprio 
regulamento interno.

O regulamento interno estabelecerá, em 
especial, os procedimentos de nomeação e 
substituição do presidente e de substituição 
dos membros, os procedimentos para a 
delegação de certas funções nos grupos de 
trabalho, a criação de grupos de trabalho e a 
instituição de um procedimento para a 
adopção urgente de pareceres. No caso do 
Comité dos Estados-Membros, o presidente 
será um funcionário da Agência.

O regulamento interno estabelecerá, em 
especial, os procedimentos de nomeação e 
substituição do presidente e de substituição 
dos membros, os procedimentos para a 
delegação de certas funções nos grupos de 
trabalho, a criação de grupos de trabalho e a 
instituição de um procedimento para a 
adopção urgente de pareceres. 

O regulamento interno entrará em vigor 
quando tiver recebido um parecer favorável 
da Comissão e do Conselho de 

O regulamento interno entrará em vigor 
quando tiver recebido um parecer favorável 
da Comissão e do Conselho de 
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Administração. Administração.

Justificação

Todos os Estados-Membros devem estar representados nos comités. A presença das partes 
interessadas nas reuniões dos comités não deve estar subordinada a um convite. Todas as 
disposições relativas à independência das pessoas que fazem parte dos órgãos da Agência 
são reunidas num único artigo, por razões de clareza (ver alteração ao artigo 84°).

Clarifica o processo de nomeação do presidente do Comité dos Estados-Membros.

Alteração 280
ARTIGO 82, NÚMEROS 1 A 3

1. Cada Estado-Membro nomeará um 
membro do Fórum para um mandato de três 
anos que será renovável. Os membros serão 
escolhidos pelas suas funções e experiência 
de controlo do cumprimento da legislação 
em matéria de produtos químicos e manterão 
os contactos necessários com as autoridades 
competentes dos Estados-Membros.

1. Cada Estado-Membro nomeará um 
membro do Fórum para um mandato de três 
anos que será renovável. Os membros serão 
escolhidos pelas suas funções e experiência 
de controlo do cumprimento da legislação 
em matéria de produtos químicos e manterão 
os contactos necessários com as autoridades 
competentes dos Estados-Membros.

O Fórum deve ter o objectivo de reunir, 
entre os seus membros, uma ampla 
variedade de competências necessárias. 
Nesse sentido, poderá designar, por 
cooptação, um máximo de cinco membros 
suplementares escolhidos com base na sua 
competência específica. Estes serão 
nomeados para um mandato de três anos que 
será renovável.

O Fórum deve ter o objectivo de reunir, 
entre os seus membros, uma ampla 
variedade de competências necessárias. 
Nesse sentido, poderá designar, por 
cooptação, um máximo de cinco membros 
suplementares escolhidos com base na sua 
competência específica. Estes serão 
nomeados para um mandato de três anos que 
será renovável.

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

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

O Director Executivo da Agência ou o seu 
representante e os representantes da 
Comissão terão o direito de assistir a todas 
as reuniões do Fórum e dos respectivos 
grupos de trabalho. As partes interessadas 
também poderão ser convidadas a assistir às 
reuniões na qualidade de observadores, se 
for caso disso, a pedido dos membros do 
Fórum ou do Conselho de Administração.

O Director Executivo da Agência ou o seu 
representante e os representantes da 
Comissão terão o direito de assistir a todas 
as reuniões do Fórum e dos respectivos 
grupos de trabalho. As partes interessadas 
também poderão assistir às reuniões na 
qualidade de observadores.

Os membros do Fórum não podem ser 
membros do Conselho de Administração.
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2. Os membros do Fórum nomeados por um 
Estado-Membro assegurarão a coordenação 
adequada entre as funções do Fórum e a 
actividade da autoridade competente do seu 
Estado-Membro respectivo.

2. Os membros do Fórum nomeados por um 
Estado-Membro assegurarão a coordenação 
adequada entre as funções do Fórum e a 
actividade da autoridade competente do seu 
Estado-Membro respectivo.

3. Os membros do Fórum serão apoiados 
pelos recursos científicos e técnicos de que 
dispõem as autoridades competentes dos 
Estados-Membros. As autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
facilitarão o bom desenrolar das actividades 
do Fórum e dos respectivos grupos de 
trabalho. Os Estados-Membros abster-se-ão 
de dar aos membros do Fórum ou aos seus 
consultores e peritos científicos e técnicos 
qualquer instrução que seja incompatível 
com as funções próprias dessas pessoas ou 
com as funções e responsabilidades do 
Fórum.

3. Os membros do Fórum serão apoiados 
pelos recursos científicos e técnicos de que 
dispõem as autoridades competentes dos 
Estados-Membros. As autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
facilitarão o bom desenrolar das actividades 
do Fórum e dos respectivos grupos de 
trabalho. 

Alteração 281
ARTIGO 83, NÚMERO 1

1. Se, nos termos do artigo 73.º, um Comité 
for chamado a dar um parecer ou a analisar 
se um processo apresentado por um 
Estado-Membro está em conformidade 
com os requisitos do anexo XIV, nomeará 
um dos seus membros como relator. O 
Comité em questão poderá nomear um 
segundo membro que actuará como 
co-relator. Em cada caso, os relatores e 
co-relatores empenhar-se-ão em agir no 
interesse da Comunidade e farão uma 
declaração de compromisso de 
cumprimento das suas funções, assim 
como uma declaração de interesses, por 
escrito. Um membro de um Comité não 
será nomeado relator de um determinado 
caso se indicar qualquer interesse que 
possa ser prejudicial à avaliação 
independente desse caso. O Comité em 
questão poderá substituir o relator ou 
co-relator por outro dos seus membros em 
qualquer altura, se, por exemplo, ele não 
conseguir desempenhar a sua função nos 
prazos prescritos ou se vier a lume um 

1. Se, nos termos do artigo 73.º, um Comité 
for chamado a dar um parecer ou a analisar 
se um processo apresentado por um 
Estado-Membro está em conformidade 
com os requisitos do anexo XIV, nomeará 
um dos seus membros como relator. O 
Comité em questão poderá nomear um 
segundo membro que actuará como 
co-relator. Um membro de um Comité não 
será nomeado relator de um determinado 
caso se indicar qualquer interesse que 
possa ser prejudicial à avaliação 
independente desse caso. O Comité em 
questão poderá substituir o relator ou 
co-relator por outro dos seus membros em 
qualquer altura, se, por exemplo, ele não 
conseguir desempenhar a sua função nos 
prazos prescritos ou se vier a lume um 
interesse potencialmente prejudicial.



RR\586024PT.doc 153/957 PE 353.529v03-00

PT

interesse potencialmente prejudicial.

Justificação

Todas as disposições relativas à independência dos membros que compõem os órgãos da 
Agência estão reagrupadas num único artigo, para uma maior clareza (cf. alteração ao 
artigo 84º).

Alteração 282
ARTIGO 83, NÚMERO 2, PARÁGRAFO 1

2. Os Estados-Membros transmitirão à 
Agência os nomes dos peritos com 
experiência comprovada no exame de 
avaliações dos riscos químicos e/ou em 
análises socioeconómicas ou com outras 
competências científicas pertinentes, que 
estariam disponíveis para colaborar com os 
grupos de trabalho dos Comités, indicando 
também as suas qualificações e áreas de 
especialização.

2. Os Estados-Membros transmitirão à 
Agência os nomes dos peritos 
independentes com experiência comprovada 
no exame de avaliações dos riscos químicos 
e/ou em análises socioeconómicas ou com 
outras competências científicas pertinentes, 
que estariam disponíveis para colaborar com 
os grupos de trabalho dos Comités, 
indicando também as suas qualificações e 
áreas de especialização.

 

Justificação

Os peritos deveriam ser científica e politicamente independentes. Deveria ser adoptado um 
procedimento para identificar os peritos independentes. A presente alteração está 
relacionada com outras alterações apresentadas aos artigos contidos no título IX (“A 
Agência”). 

Alteração 283
ARTIGO 83, NÚMERO 2 BIS (novo)

2 bis. O conselho de administração, sob 
proposta do Director Executivo, 
estabelecerá uma lista tornada pública dos 
organismos competentes designados pelos 
Estados-Membros que, quer a título 
individual, quer no âmbito de uma rede, 
podem assistir a Agência no exercício das 
suas actividades, em particular as que são 
confiadas ao abrigo do título VI. A Agência 
poderá confiar certas tarefas a estes 
organismos, nomeadamente a avaliação 
das propostas de ensaios, dos processos e 
das substâncias. 
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Justificação

Visa criar uma rede especializada ao nível dos Estados-Membros, em ligação directa com a 
Agência.

Alteração 284
ARTIGO 83, NÚMERO 3

3. A prestação de serviços pelos membros 
dos Comités ou por qualquer perito que 
colabore com um grupo de trabalho dos 
Comités ou do Fórum ou que desempenhe 
outras funções para a Agência será regida 
por um contrato escrito entre a Agência e a 
pessoa em questão ou, se for caso disso, 
entre a Agência e a entidade patronal da 
pessoa em questão.

3. A prestação de serviços pelos organismos 
dos Estados-Membros constantes da lista 
pública referida no nº 2 bis, pelos membros 
dos Comités ou por qualquer perito que 
colabore com um grupo de trabalho dos 
Comités ou do Fórum ou que desempenhe 
outras funções para a Agência será regida 
por um contrato escrito entre a Agência e o 
organismo em questão, a Agência e a 
pessoa em questão ou, se for caso disso, 
entre a Agência e a entidade patronal da 
pessoa em questão.

Essa pessoa ou a sua entidade patronal será 
remunerada de acordo com uma tabela de 
honorários que deve ser incluída nas 
disposições financeiras estabelecidas pelo 
Conselho de Administração. Se a pessoa em 
questão não cumprir as suas obrigações, o 
Director Executivo tem o direito de rescindir 
ou suspender o contrato ou de reter a 
remuneração.

O organismo, essa pessoa ou a sua entidade 
patronal serão remunerados de acordo com 
uma tabela de honorários que deve ser 
incluída nas disposições financeiras 
estabelecidas pelo Conselho de 
Administração. Se o organismo ou a pessoa 
em questão não cumprirem as suas 
obrigações, o Director Executivo tem o 
direito de rescindir ou suspender o contrato 
ou de reter a remuneração.

Justificação

Visa criar uma rede especializada ao nível dos Estados-Membros, em ligação directa com a 
Agência.

Alteração 285
ARTIGO 84

 Qualificações e interesses dos membros 
dos comités e conselhos

Independência 

1. A constituição dos Comités e do Fórum 
será publicada. Os membros poderão, a 
título individual, solicitar que os seus 
nomes não sejam publicados, se julgarem 
que isso os pode pôr em risco. O Director 
Executivo decidirá se deve ou não atender 

1. A constituição dos Comités e do Fórum 
será publicada. Quando as nomeações 
forem publicadas, serão especificadas as 
qualificações profissionais de cada 
membro.
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a esses pedidos. Quando as nomeações 
forem publicadas, serão especificadas as 
qualificações profissionais de cada 
membro.

2.  Os membros do Conselho de 
Administração, o Director Executivo e os 
membros dos Comités e do Fórum 
prestarão uma declaração de 
compromisso de cumprimento das suas 
funções, assim como uma declaração dos 
interesses que possam ser considerados 
prejudiciais à sua independência. Essas 
declarações serão feitas todos os anos, por 
escrito.

2. Os membros do Conselho de 
Administração, o Director Executivo, os 
membros dos Comités, os membros do 
Fórum, os membros da Câmara de 
Recurso, os peritos e os consultores 
científicos e técnicos não terão interesses 
económicos ou de outro tipo na indústria 
química e conexa que possam pôr em 
causa a sua imparcialidade. Todos se 
comprometerão a actuar com 
independência, em prol do interesse 
público, e apresentarão uma declaração 
dos seus interesses financeiros. Os 
eventuais interesses indirectos 
relacionados com a indústria química 
serão declarados num registo mantido 
pela Agência e acessível ao público, a 
pedido, nos serviços da Agência.
Os Estados-Membros abster-se-ão de dar 
aos membros do Comité de Avaliação dos 
Riscos, do Comité de Análise 
Socioeconómica, do Fórum ou da 
Câmara de Recurso ou aos seus 
consultores e peritos científicos e técnicos 
qualquer instrução que seja incompatível 
com as funções próprias dessas pessoas 
ou com as funções, responsabilidades e 
independência da Agência.
O código de conduta da Agência 
estabelecerá medidas para a aplicação do 
presente artigo.

3. Em cada reunião, os membros do 
Conselho de Administração, o Director 
Executivo, os membros dos Comités e do 
Fórum e os peritos que participarem na 
reunião declararão quaisquer interesses que 
possam ser considerados prejudiciais à sua 
independência em relação aos pontos da 
ordem do dia. Quem fizer essa declaração 
não participará no debate nem na votação 
dos pontos da ordem do dia em relação aos 
quais declarar ter interesses.

3. Em cada reunião, os membros do 
Conselho de Administração, o Director 
Executivo, os membros dos Comités, os 
membros do Fórum e os peritos, bem como 
os consultores científicos e técnicos que 
participarem na reunião, declararão 
quaisquer interesses que possam ser 
considerados prejudiciais à sua 
independência em relação aos pontos da 
ordem do dia. Quem fizer essa declaração 
não participará no debate nem na votação 
dos pontos da ordem do dia em relação aos 
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quais declarar ter interesses. As referidas 
declarações serão disponibilizadas 
publicamente.

Justificação

Repõe a posição tradicional do Parlamento Europeu, que, de resto, foi aceite pelo Conselho 
no quadro do regulamento sobre a Agência Europeia de Medicamentos, no que se refere à 
independência dos membros que compõem os órgãos da Agência.

Alteração 286
ARTIGO 85, NÚMERO 3

3. O presidente, os outros membros e os 
suplentes serão nomeados pelo Conselho 
de Administração, a partir de uma lista de 
candidatos qualificados adoptada pela 
Comissão, com base na sua experiência e 
competência no domínio da segurança 
química, das ciências naturais ou dos 
procedimentos regulamentares ou judiciais.

3. O presidente, os outros membros e os 
suplentes serão nomeados pelo Conselho 
de Administração, com base numa lista de 
candidatos qualificados proposta pela 
Comissão na sequência da publicação, no 
Jornal Oficial da União Europeia e 
noutro meio de comunicação ou sítios 
Web, de um convite a manifestações de 
interesse. Os membros da Câmara de 
Recurso serão escolhidos com base na sua 
experiência e competência no domínio da 
segurança química, das ciências naturais ou 
dos procedimentos regulamentares ou 
judiciais.

Justificação

É oportuno, tendo em conta a natureza das tarefas da Câmara de Recurso, introduzir um 
processo transparente para a apresentação das candidaturas.

Alteração 287
ARTIGO 86, NÚMEROS 2 E 3

2. Os membros da Câmara de Recurso 
serão independentes. Ao tomar as suas 
decisões, não estarão vinculados a 
quaisquer instruções.
3. Os membros da Câmara de Recurso não 
poderão desempenhar quaisquer outras 
funções na Agência. Os membros poderão 
desempenhar as suas tarefas a tempo 
parcial.

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

Todas as disposições relativas à independência dos membros que compõem os órgãos da 
Agência estão reagrupadas num único artigo, para uma maior clareza. Embora o número de 
recursos possa permitir aos membros da Câmara de Recurso o desempenho de outras 
actividades, as suas funções continuam a ser exercidas a tempo inteiro. 

Alteração 288
ARTIGO 87, NÚMERO 1

1. São passíveis de recurso as decisões da 
Agência tomadas nos termos dos artigos 7º, 
18º, do nº 4, terceiro parágrafo, do artigo 
25º, do nº 2, primeiro parágrafo, do artigo 
28º, do artigo 49º, do nº 4 do artigo 115º ou 
do artigo 116º.

1. São passíveis de recurso as decisões da 
Agência tomadas nos termos dos artigos 7º, 
18º, do n° -1, segundo parágrafo, do artigo 
23°, do nº 4, terceiro parágrafo, do artigo 
25º, do nº 2, primeiro parágrafo, do artigo 
28º, do artigo 49º, do artigo 57°, do nº 4 do 
artigo 115º ou do artigo 116º.

Justificação

Introduz a possibilidade de interpor recurso da decisão da Agência de conceder uma 
derrogação ao requisito da partilha obrigatória de informações. Relacionada com a 
alteração de compromisso ao nº -1 do artigo 23°.

Por uma questão de coerência, as decisões de autorização devem igualmente ser passíveis de 
recurso.

Alteração 289
ARTIGO 95

O sistema e o montante das taxas a que se 
refere o nº 1, alínea b), do artigo 93º serão 
fixados pelo Conselho de Administração e 
publicados.

O sistema e o montante das taxas a que se 
refere o nº 1, alínea b), do artigo 93º serão 
fixados pelo Conselho de Administração e 
publicados.

Uma parte das receitas provenientes da 
cobrança das taxas será afectada ao 
desenvolvimento de métodos alternativos 
aos ensaios em animais.

Justificação

Relacionada com a alteração aos considerandos 73 e 34 ter. A fim de realizar um dos 
objectivos deste regulamento - a promoção de ensaios que não envolvam animais - é 
necessário  consagrar um maior volume de recursos ao desenvolvimento dos métodos 
alternativos aos ensaios em animais que podem ser utilizados para satisfazer os requisitos de 
informação do regulamento. 
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Alteração 290
ARTIGO 97

Após consulta da Comissão, o Conselho de 
Administração adoptará as disposições 
financeiras aplicáveis à Agência. Estas só 
podem desviar-se do Regulamento (CE, 
Euratom) nº 2343/2002 se as necessidades 
específicas do funcionamento da Agência o 
requererem e com o acordo prévio da 
Comissão.

Após consulta da Comissão, o Conselho de 
Administração adoptará as disposições 
financeiras aplicáveis à Agência. Estas só 
podem desviar-se do Regulamento (CE, 
Euratom) nº 2343/2002 se as necessidades 
específicas do funcionamento da Agência o 
requererem e com o acordo prévio da 
Comissão. A autoridade orçamental deve 
aprovar estas derrogações. 

Justificação

As derrogações aos princípios gerais do Regulamento Financeiro deveriam ser circunscritas 
e pautar-se pela maior transparência possível. Além disso, deveriam ser aprovadas pela 
autoridade orçamental.

Alteração 291
ARTIGO 98, NÚMERO 3

3. A Agência ficará situada em Ispra, Itália. 3. A Agência ficará situada em Helsínquia, 
Finlândia. 

Justificação

Nos termos da decisão tomada de comum acordo pelos Representantes dos Estados-
Membros, reunidos a nível de Chefes de Estado ou de Governo, de 13 de Dezembro de 2003 
(JO L 29 de 3.2.2004, p. 15), a sede da Agência Europeia dos Produtos Químicos é em 
Helsínquia.

Alteração 292
ARTIGO 101, NÚMERO 1

1. O pessoal da Agência está sujeito aos 
regulamentos e disposições aplicáveis aos 
funcionários e outros agentes das 
Comunidades Europeias. No que respeita 
ao seu próprio pessoal, a Agência exercerá 
os poderes conferidos à entidade competente 
para proceder a nomeações.

1. O pessoal da Agência está sujeito ao 
Estatuto dos Funcionários das 
Comunidades Europeias e ao Regime 
aplicável aos outros agentes das 
Comunidades Europeias estabelecidos pelo 
Regulamento (CEE, Euratom, CECA) nº 
259/68 do Conselho, com a última redacção 
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE, 
Euratom) nº 723/2004 do Conselho. No que 
respeita ao seu próprio pessoal, a Agência 
exercerá os poderes conferidos à entidade 
competente para proceder a nomeações.
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Justificação

Clarificação do estatuto jurídico do pessoal da Agência.

Alteração 293
ARTIGO 105

O Conselho de Administração, em 
concertação com a Comissão, estabelecerá 
os contactos adequados entre a Agência e 
os representantes da indústria, bem como 
as organizações de defesa do consumidor, 
de protecção dos trabalhadores e de 
defesa do ambiente. Esses contactos 
poderão incluir a participação de 
observadores em certos aspectos da 
actividade da Agência, em condições 
previamente determinadas pelo Conselho 
de Administração, em concertação com a 
Comissão.

O Conselho de Administração, em 
concertação com a Comissão, estabelecerá 
os contactos adequados entre a Agência e 
os representantes da indústria e dos 
trabalhadores, bem como as organizações 
de defesa do consumidor, de defesa do 
ambiente e de protecção dos animais. 
Esses contactos poderão incluir a 
participação de observadores em certos 
aspectos da actividade da Agência, em 
condições previamente determinadas pelo 
Conselho de Administração, em 
concertação com a Comissão.

Justificação

Também as organizações para a protecção dos animais são consideradas, ao mesmo título 
que as outras organizações, partes interessadas e, consequentemente, representadas nos 
termos do presente artigo.

Alteração 294
ARTIGO 106

Para garantir a transparência, o Conselho 
de Administração, com base numa 
proposta do Director Executivo e em 
concertação com a Comissão, adoptará 
regras para assegurar que estão à 
disposição do público as informações 
regulamentares, científicas ou técnicas 
respeitantes à segurança dos produtos 
químicos que não sejam confidenciais.

Para garantir a máxima transparência, o 
Conselho de Administração, com base 
numa proposta do Director Executivo e em 
concertação com a Comissão, adoptará 
regras e constituirá um registo para 
assegurar que estão à disposição do público 
as informações regulamentares, científicas 
ou técnicas respeitantes à segurança dos 
produtos químicos, de acordo com o 
Regulamento (CE) nº 1049/2001.
O regulamento interno da Agência, dos 
seus comités e dos seus grupos de 
trabalho estará à disposição do público na 
Agência e na Internet.
Os pedidos de autorização apresentados, a 
situação do processo, as decisões 
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intercalares, as autorizações e qualquer 
outra condição ou restrição imposta serão 
publicados na Internet num formato 
compreensível.

Justificação

Retoma a posição tradicional do Parlamento Europeu, aceite, de resto, pelo Conselho no 
âmbito do regulamento relativo à Agência Europeia de Medicamentos, no que respeita à 
transparência e ao acesso às informações.

Alteração 295
ARTIGO 110, NÚMERO 3

3. Se a obrigação referida no nº 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.

3. Se a obrigação referida no nº 1 tiver 
como resultado entradas diferentes no 
inventário relativas à mesma substância, a 
Agência estabelecerá a entrada a incluir 
no inventário.

Justificação

É necessário prever um procedimento que permita encontrar uma solução em caso de 
discordância.

Alteração 296
ARTIGO 112, NÚMERO 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 dos 
Estados-Membros poderão apresentar à 
Agência propostas para uma classificação e 
rotulagem harmonizadas de acordo com o 
anexo XIV.

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:

a) as autoridades competentes dos 
Estados-Membros poderão apresentar à 
Agência propostas para uma classificação e 
rotulagem harmonizadas de acordo com o 
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anexo XIV,
b)  a Agência poderá elaborar propostas 
para uma classificação e rotulagem 
harmonizadas de acordo com o anexo XIV.

Justificação

Relacionada com as alterações ao título VI ("Avaliação").

Alteração 297
ARTIGO 114

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 108º.

1. De cinco em cinco 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 108º.

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

Contudo, o primeiro relatório será 
apresentado ...*.

O relatório registará a experiência 
adquirida com a aplicação do presente 
regulamento e incluirá, nomeadamente, 
informações sobre as verificações e os 
controlos efectuados, as infracções 
constatadas e as sanções aplicadas.

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

2.  De cinco em cinco 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 nº 2 do 
artigo 131º.

O primeiro relatório será apresentado ...**.

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°s 1 e 2.

3. De cinco em cinco anos, a Comissão 
publicará e apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório geral 
sobre a experiência adquirida com a 
aplicação do presente regulamento, 
incluindo as informações referidas nos n°s 1 
e 2.

Contudo, o primeiro relatório será publicado 
seis anos após a data da notificação exigida 

Contudo, o primeiro relatório será publicado 
...***.
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ao abrigo do nº 2 do artigo 131º.
_____________

*  Quatro anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento.
**  Cinco anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento.
***  Seis anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

Justificação

A fim de garantir uma aplicação uniforme do regulamento, é necessário reduzir a 
periodicidade da publicação dos relatórios. Devem igualmente ser especificadas as 
informações mínimas que os relatórios devem conter, para que seja mantida uma certa 
qualidade dos relatórios. 

As datas de apresentação do primeiro relatório pela Agência e pela Comissão são 
antecipadas a fim de permitir uma revisão do regulamento seis anos após a sua entrada em 
vigor.

Alteração 298
ARTIGO 114 BIS (novo)

Artigo 114° bis
Disposições específicas para a informação 

do grande público
1. No intuito de facilitar a utilização segura 
e sustentável, pelos consumidores, das 
substâncias químicas e preparações, os 
fabricantes facultarão informações 
assentes no risco através de rótulos apostos 
na embalagem de cada unidade colocada 
no mercado para venda aos consumidores, 
que indiquem os riscos associados à 
utilização aconselhada ou a situações 
previsíveis de utilização inadequada. 
O rótulo será acompanhado, se for caso 
disso, pela utilização de outros canais de 
comunicação, como sítios Web, que 
facultem informações mais pormenorizadas 
sobre a segurança e a utilização da 
substância ou da preparação.
2. As Directivas 1999/45/CE e 
1967/548/CEE são alteradas em 
conformidade.
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Justificação

Um sistema de comunicação adequado e coerente baseado no risco facultará aos 
consumidores as informações e recomendações necessárias que lhes permitam gerir com 
segurança e eficácia os riscos decorrentes da utilização de substâncias ou preparações 
químicas.

Alteração 299
ARTIGO 115, NÚMERO 1

1. O acesso às informações não 
confidenciais apresentadas nos termos do 
presente regulamento será permitido, no 
tocante a documentos detidos pela 
Agência, em conformidade com o 
Regulamento (CE) nº 1049/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho. A 
Agência disponibilizará essas informações 
mediante pedido, nos termos do nº 2, alínea 
d), do artigo 73.º.

1. O acesso às informações apresentadas 
nos termos do presente regulamento será 
permitido, no tocante a documentos detidos 
pela Agência, em conformidade com o 
Regulamento (CE) nº 1049/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho. A 
Agência disponibilizará essas informações 
ao público no seu sítio Web e dará acesso 
às mesmas mediante pedido, nos termos do 
nº 2, alínea d), do artigo 73.º.

Justificação

Garante-se, deste modo, que as informações básicas relativas ao risco sejam disponibilizadas 
às empresas e ao público, quando não existam razões para requerer que sejam confidenciais.

Alteração 300
ARTIGO 115, NÚMERO 1 BIS (novo)

 1 bis. Estas informações serão 
disponibilizadas em cada uma das línguas 
oficiais da União Europeia.

Justificação

O programa REACH visa, nomeadamente, proteger a saúde das pessoas e o ambiente. É 
extremamente importante que as partes interessadas possam obter informações sobre as 
substâncias químicas numa língua que para elas seja compreensível.

Alteração 301
ARTIGO 115, NÚMERO 2

2. Sempre que se fizer à Agência um 
pedido de acesso a documentos ao abrigo 
do Regulamento (CE) nº 1049/2001, 
aquela deve fazer a consulta a terceiros 

2. Sempre que, ao abrigo do Regulamento 
(CE) nº 1049/2001, se fizer à Agência um 
pedido de acesso a documentos que não 
constem da lista referida no nº 1 do artigo 
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prevista no nº 4 do artigo 4º do referido 
regulamento, em conformidade com o 
segundo e o terceiro parágrafos.

116º, para os quais o requerente tenha 
solicitado a confidencialidade, a Agência 
deve fazer a consulta a terceiros prevista no 
nº 4 do artigo 4º do referido regulamento, 
em conformidade com o segundo e o 
terceiro parágrafos.

A Agência informará o registando, o 
potencial registando, o utilizador a jusante, 
o requerente ou outro interessado directo 
no pedido. O interessado directo pode 
apresentar uma declaração no prazo de 
30 dias identificando as informações 
abrangidas pelo pedido que entender 
serem comercialmente sensíveis e cuja 
divulgação pode prejudicá-lo a nível 
comercial e que, por conseguinte, 
pretende manter em segredo 
relativamente a terceiros, com excepção 
das autoridades competentes, da Agência 
e da Comissão. Esses casos devem ser 
justificados.

A Agência informará o registando e, se for 
caso disso, o potencial registando, o 
utilizador a jusante, o requerente ou outro 
interessado directo no pedido. 

Essa declaração será analisada pela 
Agência, que decidirá, com base na 
justificação apresentada, da aceitação da 
declaração antes de decidir conceder ou 
não o pedido de acesso a documentos. A 
Agência informará o interessado directo 
que pode, em conformidade com os artigos 
87º, 88º e 89º, interpor recurso junto da 
Câmara de Recurso contra qualquer 
decisão da Agência de não aceitar a 
declaração, no prazo de 15 dias após a 
decisão. Esse recurso terá um efeito 
suspensivo. A Câmara de Recurso tomará 
uma decisão no prazo de 30 dias.

A Agência informará o requerente, o 
registando, o potencial registando, o 
utilizador a jusante ou outro interessado 
directo da sua decisão relativa ao pedido 
de acesso aos documentos. Qualquer um 
deles pode, em conformidade com os 
artigos 87º, 88º e 89º, interpor recurso 
junto da Câmara de Recurso contra essa 
decisão no prazo de 15 dias. O recurso terá 
um efeito suspensivo. A Câmara de 
Recurso tomará uma decisão no prazo de 
30 dias.

Justificação

As disposições presentemente propostas em matéria de acesso à informação não são 
conformes com as disposições da Convenção de Aarhus e devem, por conseguinte, ser 
alteradas nesse sentido.

Alteração 302
ARTIGO 115 BIS (novo)

Artigo 115° bis
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Obrigação de comunicar informações sobre 
substâncias que fazem parte de artigos

Os utilizadores a jusante que incorporem 
num artigo uma substância ou preparação 
para a qual é exigida uma ficha de 
segurança ou que preenche os critérios 
referidos nas alíneas a) a f) do artigo 54°, e 
os que manipulem posteriormente ou 
submetam a um novo tratamento um 
artigo, deverão comunicar a ficha de 
segurança a todos os destinatário do artigo 
ou do seu derivado, que não sejam 
consumidores enquanto tal.
Os produtores ou importadores 
transmitirão gratuitamente aos 
consumidores, mediante pedido e no prazo 
de 15 dias úteis, informações completas em 
matéria de segurança e utilização sobre as 
substâncias presentes num artigo que 
tenham produzido ou importado.

Alteração 303
ARTIGO 116, NÚMERO 1, PARTE INTRODUTÓRIA

1. Não serão consideradas confidenciais as 
seguintes informações:

1. Não serão consideradas confidenciais as 
seguintes informações, salvo se, caso a caso, 
o fabricante ou importador demonstre o 
contrário:

Justificação

É necessário prever a possibilidade de derrogações à regra de não confidencialidade, com 
base numa análise caso a caso e nos motivos invocados pelo fabricante ou importador. Os 
métodos de análise inserem-se nas informações confidenciais e não são pertinentes para o 
público.

Alteração 304
ARTIGO 116, NÚMERO 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, 
em ambos os sentidos da cadeia de 
abastecimento, e entre todos os agentes 
nela envolvidos.
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Justificação

O sistema REACH não prevê actualmente a confidencialidade entre os diferentes agentes da 
cadeia de abastecimento.

Alteração 305
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, em 
conformidade 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 306
ARTIGO 121

As autoridades competentes aconselharão os 
fabricantes, importadores, utilizadores a 
jusante e todos os outros interessados sobre 
as suas responsabilidades e obrigações 
respectivas, nos termos do presente 
regulamento, além dos documentos de 
orientação sobre a sua aplicação fornecidos 
pela Agência em conformidade com o nº 2, 
alínea f), do artigo 73º.

As autoridades competentes aconselharão os 
fabricantes, importadores, utilizadores a 
jusante e todos os outros interessados sobre 
as suas responsabilidades e obrigações 
respectivas, nos termos do presente 
regulamento, além dos documentos de 
orientação sobre a sua aplicação fornecidos 
pela Agência em conformidade com o nº 2, 
alínea f), do artigo 73º. Esta medida inclui 
em particular, mas não exclusivamente, um 
aconselhamento às pequenas e médias 
empresas sobre a maneira de cumprir as 
obrigações que lhes incumbem nos termos 
do presente regulamento.

Justificação

Devem ser adoptadas medidas específicas para apoiar as PME. Em particular, as PME 
podem necessitar de uma assistência especial para cumprirem as suas obrigações.

Alteração 307
ARTIGO 122
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Os Estados-Membros manterão um sistema 
de inspecções oficiais e outras actividades, 
consoante for adequado às circunstâncias.

Os Estados-Membros manterão um sistema 
de inspecções oficiais e outras actividades, 
consoante for adequado às circunstâncias. 
A Comissão estabelecerá orientações para 
a aplicação do presente artigo.

Justificação

Garante um mínimo de uniformidade nas medidas adoptadas pelos Estados-Membros.

Alteração 308
ARTIGO 122, NÚMERO 1 BIS (novo)

1 bis. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas necessárias para ajudar as 
empresas, em especial as PME e os 
utilizadores a jusante, na implementação 
do sistema REACH. 

Justificação

O sistema REACH terá impacto em numerosas empresas, não só do sector químico. Em 
especial as PME e os utilizadores a jusante devem ser apoiados aquando da implementação 
do sistema REACH.

Alteração 309
ARTIGO 125, NÚMERO 1 BIS (novo)

1 bis. O nº 1 não afecta o direito de os 
Estados-Membros manterem ou 
introduzirem medidas de protecção dos 
trabalhadores mais estritas compatíveis 
com os actos jurídicos comunitários, 
quando, para a utilização de uma 
substância, não tenha sido efectuada uma 
avaliação de segurança da substância em 
conformidade com o presente regulamento.

Justificação

Nos termos do artigo 137º do Tratado que institui a Comunidade Europeia, as disposições 
adoptadas não obstam a que os Estados-Membros mantenham ou introduzam medidas de 
protecção mais estritas. Esta disposição aplica-se igualmente em matéria de protecção dos 
trabalhadores. Caso tenha sido efectuada uma avaliação de segurança de uma substância, 
pode partir-se do princípio de que a protecção dos trabalhadores se encontra devidamente 
acautelada. Assim sendo, propõe-se que o direito de os Estados-Membros adoptarem 
medidas de protecção de maior alcance, não seja, nos demais casos, restringido.
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Alteração 310
ARTIGO 128, PARÁGRAFOS 1 BIS E 1 TER (novos) 

O mais tardar 18 meses após a entrada em 
vigor do presente regulamento, a Comissão 
apresentará uma proposta legislativa que 
estabelece os critérios para a isenção de 
substâncias e grupos de substâncias 
incluídos nos anexos II e III.
Com base nesses critérios, a Comissão 
actualizará posteriormente o anexo II, 
suprimindo as entradas que não são 
abrangidas pelo âmbito de aplicação do 
presente regulamento.

Alteração 311
ARTIGO 132 BIS (novo)

Artigo 132º bis
Avaliação intercalar ex post do impacto do 

regulamento
1. Cinco anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento, e sem prejuízo do 
disposto no artigo 133°, a Comissão levará 
a efeito uma avaliação intercalar ex post do 
impacto do presente regulamento. Essa 
avaliação analisará o estado de aplicação 
do presente regulamento, ponderará os 
resultados obtidos à luz dos objectivos 
inicialmente fixados e avaliará o impacto 
do presente regulamento sobre o 
funcionamento do mercado interno e da 
concorrência.
2. A Comissão apresentará essa avaliação 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho o 
mais tardar no prazo de [seis anos após a 
entrada em vigor do presente regulamento]. 
A Comissão apresentará uma proposta 
relativa às alterações ao presente 
regulamento que se afigurem necessárias 
com base nessa avaliação.
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Justificação

Tendo em conta a importância do sistema regulamentar instituído pelo regulamento REACH, 
é necessário avaliar os resultados obtidos durante os cinco primeiros anos de aplicação, a 
fim de verificar se os objectivos iniciais foram atingidos e, no caso contrário, proceder aos 
ajustamentos necessários.

Alteração 312
ARTIGO 133, NÚMERO 1

1. 12 anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento, a Comissão levará a 
efeito uma revisão tendo em vista a 
aplicação da obrigação de realizar uma 
avaliação de segurança química e de a 
documentar num relatório de segurança 
química para as substâncias não abrangidas 
por esta obrigação devido a não estarem 
sujeitas a registo ou estarem sujeitas a 
registo mas serem fabricadas ou 
importadas em quantidades inferiores a 10 
toneladas por ano. Com base nesta revisão, 
a Comissão pode, em conformidade com o 
procedimento referido no nº 3 do artigo 
130º, ampliar esta obrigação.

1. 6 anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento, a Comissão levará a 
efeito uma revisão tendo em vista a 
aplicação da obrigação de realizar uma 
avaliação de segurança química e de a 
documentar num relatório de segurança 
química para as substâncias não abrangidas 
por esta obrigação devido a não estarem 
sujeitas a registo. Com base nesta revisão, a 
Comissão pode, em conformidade com o 
procedimento referido no nº 3 do artigo 
130º, ampliar esta obrigação.

Justificação

É oportuno prever uma revisão do presente regulamento, a par da apresentação do primeiro 
relatório da Comissão sobre o seu funcionamento.

Alteração 313
ARTIGO 133, NÚMERO 2, PARTE INTRODUTÓRIA

2. A Comissão poderá adaptar os artigos 
14º e 37º, em conformidade com o 
procedimento referido no nº 3 do artigo 
130º, assim que se estabelecer uma forma 
viável e económica para seleccionar os 
polímeros que carecem de registo com base 
em critérios científicos tecnicamente sólidos 
e válidos, e após a publicação de um 
relatório sobre:

2. A Comissão adaptará os artigos 14º e 37º, 
em conformidade com o procedimento 
referido no nº 3 do artigo 130º, assim que se 
estabelecer uma forma viável e económica 
para seleccionar os polímeros que carecem 
de registo com base em critérios científicos 
tecnicamente sólidos e válidos, mas o mais 
tardar seis anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento e após a publicação 
de um relatório sobre:
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Justificação

Durante o seu ciclo de vida, os polímeros entram no ambiente de diversas maneiras e tanto 
eles como os seus produtos de degradação podem ser perigosos para a saúde humana ou 
para o ambiente. A fim de não sobrecarregar o sistema, é proposto um período de seis anos 
para elaborar e aplicar uma estratégia eficaz.

Alteração 314
ARTIGO 133, NÚMERO 3

3. O relatório referido no nº 3 do artigo 114º 
relativo à experiência adquirida com a 
aplicação do presente regulamento incluirá 
uma revisão dos requisitos relacionados com 
o registo das substâncias fabricadas ou 
importadas apenas em quantidades iguais 
ou superiores a uma tonelada mas 
inferiores a 10 toneladas por ano por 
fabricante ou importador.

3. O relatório referido no nº 3 do artigo 114º 
relativo à experiência adquirida com a 
aplicação do presente regulamento incluirá 
uma revisão dos requisitos de informação 
relacionados com o registo das substâncias.

Com base nesta revisão, a Comissão pode, 
em conformidade com o procedimento 
referido no nº 3 do artigo 130º, alterar os 
requisitos de informação especificados no 
anexo V no tocante às substâncias 
fabricadas ou importadas em quantidades 
iguais ou superiores a uma tonelada e 
inferiores a 10 toneladas por ano por 
fabricante ou importador, tendo em conta 
os progressos mais recentes registados, por 
exemplo, no domínio dos ensaios 
alternativos e das relações (quantitativas) 
estrutura/actividade [(Q)SAR].

Com base nesta revisão, a Comissão pode, 
em conformidade com o procedimento 
referido no nº 3 do artigo 130º, alterar os 
requisitos de informação especificados nos 
anexos V a VIII, a fim de ter em conta os 
progressos mais recentes registados, 
nomeadamente no domínio dos ensaios 
alternativos e das relações (quantitativas) 
estrutura/actividade [(Q)SAR].

Justificação

Contrariamente ao grande número de ensaios em animais actualmente incluídos nos 
anexos VI a VIII, o anexo V só prevê um ensaio em animais vertebrados. Por conseguinte, 
uma revisão dos requisitos de informação de todos os anexos pertinentes a fim de ter em 
conta as evoluções mais recentes em matéria de métodos alternativos de ensaio e QSAR é 
mais oportuna e deve ser incluída.

Alteração 315
ARTIGO 133, NÚMERO 3 BIS (novo)

3 bis. O relatório referido no nº 3, 
segundo parágrafo, do artigo 114º será 



RR\586024PT.doc 171/957 PE 353.529v03-00

PT

acompanhado, caso se justifique, de uma 
proposta legislativa destinada a rever os 
critérios definidos nos artigos 5º, 6º, 15º e 
16º no que respeita à selecção das 
substâncias para efeitos de registo, por 
forma a incluir, entre os dados, os 
relativos aos riscos e perfis de exposição.

Justificação

Permite, se necessário, proceder à revisão dos critérios de registo com base na experiência 
adquirida nos primeiros anos de aplicação do regulamento. Associada às alterações ao 
artigo 114º.

Alteração 316
ARTIGO 133, NÚMERO 3 BIS (novo)

3 bis. Sete anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento, a Comissão levará a 
efeito uma revisão da aplicação do artigo 
6° tomando em linha de conta o âmbito e o 
papel das orientações e da notificação, 
tendo em vista a inclusão de substâncias 
classificadas como perigosas na acepção da 
Directiva 67/548/CEE.

Justificação

Uma revisão após sete anos permitirá proceder a uma avaliação das informações registadas 
e notificadas no âmbito do sistema REACH. Partindo desta base de conhecimentos, será 
adoptada uma abordagem no sentido de examinar necessidade de alargar o âmbito de 
aplicação do artigo 6°, bem como de identificar certas categorias de produtos em relação às 
quais a utilização de substâncias químicas autorizadas pode ser suprimida, como as 
abrangidas pela directiva relativas às substâncias perigosas.

Alteração 317
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) nº 
793/93 e (CE) nº 1488/94.

São revogadas as Directivas 76/769/CEE, 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CEE e 
2000/21/CE e os Regulamentos (CEE) nº 
793/93 e (CE) nº 1488/94.

Justificação

A presente alteração visa corrigir um erro factual: a Directiva revogada não é a 
91/157/CEE, relativa às pilhas e acumuladores contendo determinadas matérias perigosas, 
mas sim a Directiva 91/155/CEE, sobre as modalidades do sistema de informação específico 
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relativo às preparações perigosas.

Alteração 318
ARTIGO 135

É suprimido o artigo 14.º da Directiva 
1999/45/CE.

É suprimido o artigo 14º da Directiva 
1999/45/CE. A Directiva 1999/45/CE é 
alterada a fim de garantir que os 
consumidores disponham das informações 
necessárias para tomarem as medidas 
adequadas no sentido de uma utilização 
segura das substâncias e preparações.

Justificação

O desenvolvimento de um sistema adequado e coerente de comunicação fornecerá aos 
consumidores a informação e o aconselhamento necessários para utilizarem substâncias e 
preparações de forma segura e eficaz.

Alteração 319
ANEXO I, SECÇÃO 0, PONTO 0.4, PARÁGRAFO 4

Se um fabricante ou importador considerar 
serem necessárias mais informações para a 
elaboração do seu relatório de segurança 
química e que as mesmas só poderão ser 
obtidas através da realização de ensaios dos 
anexos VII ou VIII em vertebrados, 
apresentará uma proposta de estratégia de 
ensaio, explicando por que razão considera 
serem necessárias essas informações 
adicionais e registando-o na rubrica 
pertinente do relatório de segurança química. 
Enquanto aguarda os resultados dos novos 
ensaios, registará no seu relatório de 
segurança química as medidas de gestão de 
riscos que tiver posto em prática.

Se um fabricante ou importador considerar 
serem necessárias mais informações para a 
elaboração do seu relatório de segurança 
química e que as mesmas só poderão ser 
obtidas através da realização de ensaios dos 
anexos VI, VII ou VIII em vertebrados, 
apresentará uma proposta de estratégia de 
ensaio, explicando por que razão considera 
serem necessárias essas informações 
adicionais e registando-o na rubrica 
pertinente do relatório de segurança química. 
Enquanto aguarda os resultados dos novos 
ensaios, registará no seu relatório de 
segurança química as medidas de gestão de 
riscos que tiver posto em prática. 

Justificação

A presente alteração está associada às alterações ao considerando 47 e ao n° 1 do artigo 
11°. A fim de evitar ensaios em animais e para economizar despesas para a indústria e uma 
vez que os dados sobre os ensaios em animais só devem ser fornecidos se forem necessários 
para a avaliação de segurança de uma substância, as propostas de ensaios que incluam 
ensaios em vertebrados deverão igualmente ser apresentadas para fins de apresentação das 
informações especificadas no anexo VI.
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Alteração 320
ANEXO I, SECÇÃO 1, PONTO 1.4.1.

1.4.1. Com base nos resultados das três 
primeiras etapas, deverão ser determinados 
para a substância um ou mais DNEL que 
reflictam a(s) via(s), a duração e a 
frequência prováveis de exposição. Em 
função do perfil ou perfis de exposição, 
poderá ser suficiente um único DNEL. 
Todavia, atentos os dados disponíveis e o 
perfil ou perfis de exposição do ponto 5 do 
relatório de segurança química, pode ser 
necessário determinar DNEL diferentes para 
cada população humana pertinente (por 
exemplo, trabalhadores, consumidores e 
pessoas que possam ser expostas 
indirectamente, através do ambiente) e, 
eventualmente, para determinadas 
subpopulações (por exemplo, crianças e 
mulheres grávidas), bem como para 
diferentes vias de exposição. Será necessária 
uma justificação pormenorizada, 
especificando, nomeadamente, as razões de 
escolha dos dados utilizados, a via de 
exposição (oral, dérmica ou por inalação) e a 
duração e frequência de exposição à 
substância para as quais o DNEL for válido. 
Se for provável mais do que uma via de 
exposição, deve ser determinado um DNEL 
para cada via de exposição e para a 
exposição resultante da combinação de todas 
essas vias. Na determinação de um DNEL 
serão tidos em conta, nomeadamente, os 
seguintes factores:

1.4.1. Com base nos resultados das três 
primeiras etapas, deverão ser determinados 
para a substância um ou mais DNEL que 
reflictam a(s) via(s), a duração e a 
frequência prováveis de exposição. Em 
função do perfil ou perfis de exposição, 
poderá ser suficiente um único DNEL. 
Todavia, atentos os dados disponíveis e o 
perfil ou perfis de exposição do ponto 5 do 
relatório de segurança química, pode ser 
necessário determinar DNEL diferentes para 
cada população humana pertinente (por 
exemplo, trabalhadores, consumidores e 
pessoas que possam ser expostas 
indirectamente, através do ambiente), para 
as populações vulneráveis e para diferentes 
vias de exposição. Será necessária uma 
justificação pormenorizada, especificando, 
nomeadamente, as razões de escolha dos 
dados utilizados, a via de exposição (oral, 
dérmica ou por inalação) e a duração e 
frequência de exposição à substância para as 
quais o DNEL for válido. Se for provável 
mais do que uma via de exposição, deve ser 
determinado um DNEL para cada via de 
exposição e para a exposição resultante da 
combinação de todas essas vias. Na 
determinação de um DNEL serão tidos em 
conta, nomeadamente, os seguintes factores:

i) As incertezas decorrentes, entre outros 
factores, da variabilidade dos dados 
experimentais e da variação dentro da 
mesma espécie e entre espécies; 

i) As incertezas decorrentes, entre outros 
factores, da variabilidade dos dados 
experimentais e da variação dentro da 
mesma espécie e entre espécies;

ii) A natureza e a gravidade do efeito; ii) A natureza e a gravidade do efeito;

iii) A população humana à qual se aplica a 
informação quantitativa e/ou qualitativa de 
exposição.

iii) A população humana à qual se aplica a 
informação quantitativa e/ou qualitativa de 
exposição;

iii bis) As sensibilidades específicas das 
populações vulneráveis;
iii ter) Quaisquer indícios de efeitos 
atípicos, especialmente nos casos em que o 
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modo de acção permanece desconhecido ou 
não é suficientemente caracterizável; 
iii quater)  Eventual exposição simultânea 
a outras substâncias químicas. 

Justificação

O Parlamento Europeu considerou que "a protecção da saúde das crianças contra doenças 
causadas pelo ambiente constitui um investimento essencial para assegurar um 
desenvolvimento humano e económico adequado" (relatório Paulsen sobre uma estratégia 
europeia de ambiente e saúde) e solicitou a aplicação de restrições específicas a substâncias 
químicas para grupos de risco da população (relatório Ries sobre o plano de acção europeu 
em prol do ambiente e da saúde). O sistema REACH deverá ter sempre em consideração as 
populações vulneráveis.

Alteração 321
ANEXO I, SECÇÃO 3, PONTO 3.3 BIS (novo)

3.3 bis. No caso das preparações que não 
satisfaçam os requisitos dos pontos 3.2 e 
3.3 e em relação às quais a concentração 
previsivelmente sem efeitos (PNEC) das 
substâncias utilizadas seja inferior a 500 
µg/litro, a quantidade, a biodegradação 
(eliminabilidade) e o log POW serão 
comunicados ao utilizador a jusante em 
conformidade com os artigos 34° e 35°.

Justificação

Uma substância pode ser crítica durante a utilização, se o utilizador a jusante tiver uma 
bacia de retenção "fraca" e a PNEC da substância for inferior a 500 µg/l. Trata-se de 
características relevantes das substâncias que devem ser comunicadas aos utilizadores a 
jusante no caso de terem de efectuar uma avaliação da exposição e elaborar um relatório de 
segurança química nos termos dos artigos 34° e 35°.

Alteração 322
ANEXO II, NOVAS ENTRADAS

Número 
EINECS

Nome/Grupo Número 
CAS

265-995-8 Pasta de celulose 65996-61-4

231-959-9 Oxigénio O2 7782-44-7
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232-296-4 Óleo de amendoim
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

8002-03-7

232-370-6 Óleo de sésamo
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

8008-74-0

232-316-1 Óleo de palma
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

8002-75-3

232-282-8 Óleo de coco
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

8002-31-8

232-425-4 Óleo de palmiste 
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

8023-79-8

266-9-484 Manteiga de Shea
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

294-851-7 Manteiga de illipé
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Óleo de Shorea robusta
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Óleo de amêndoa
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

8007-69-0

Óleo de avelã
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Óleo de noz
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

8024-09-7

Óleo de caju
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

8007-24-7

Óleo de noz do Brasil
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Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Óleo de pistache
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Óleo de noz de macadâmia
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Óleo de soja hidrogenado, interesterificado e 
fraccionado
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Óleo de colza hidrogenado, interesterificado e 
fraccionado
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Óleo de girassol hidrogenado, interesterificado e 
fraccionado
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Óleo de palma hidrogenado, interesterificado e 
fraccionado
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Óleo de coco hidrogenado, interesterificado e 
fraccionado
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Óleo de palmiste hidrogenado, interesterificado e 
fraccionado
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Sementes de soja, cascas e farinhas 
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Sementes de colza, cascas e farinhas 
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Sementes de girassol, cascas e farinhas
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Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Gás natural, petróleo bruto e carvão.

231-096-4                                   Ferro 7439-89-6

231-098-5      Cripton Kr 7439-90-9

231-110-9 Néon Ne 7440-01-9

231-168-5 Hélio He 7440-59-7

231-172-7 Xénon Xe 7440-63-3

200-812-7 Metano CH4 78-82-8

232-350-7  Óleo de terebentina/essência de terebentina 8006-64-2

232-304-6 Resina líquida “tall-oil” em bruto 8002-26-4

232-50-64 Ca lignosulfonato 8061-52-7

232-50-59 Na - lignosulfonato 8061-51-6

232-50-85 NH4 - lignosulfonato 8061-53-8

232-51-06 Ácido lignosulfónico 8062-15-5

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 industriais, 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

Justificação

A entrada relativa ao gás natural é transferida do anexo III, o qual não incide sobre 
substâncias específicas mas estabelece os critérios para as isenções do registo obrigatório.

O aço, de longe a principal utilização do ferro, vem sendo produzido há 150 anos sem 
indícios de que o ferro apresente riscos para a saúde humana e o ambiente.

Dado que o ferro é um material produzidos em grandes quantidades, seria provavelmente 
sujeito a numerosos ensaios nos termos do regulamento REACH, o que implicaria a 
utilização de um grande número de animais de laboratório.



PE 353.529v03-00 178/957 RR\586024PT.doc

PT

O azoto, o árgon e o anidrido carbónico, componentes do ar, são isentos da obrigação de 
registo no anexo II. O oxigénio destinado a utilização médica beneficia já de isenção de 
registo, em conformidade com a Directiva 2001/83/CE.

Os gases raros não podem ser inseridos no ponto 8 do Anexo III, na medida em que não são 
considerados perigosos na acepção da Directiva 67/548/CEE e já se encontram 
regulamentados na legislação em vigor relativa aos transportes (ADR).

O metano deve ser inserido no anexo II, na medida  em que é o principal componente do gás 
natural, já incluído no anexo III do regulamento.

O anexo II já contém muitas substâncias presentes na natureza. Além disso, o anexo III não 
prevê um registo para o petróleo bruto, o carvão e o gás natural, o que justifica que a 
essência de terebentina, a resina líquida “tall-oil” em bruto, os lignosulfonatos e outros 
componentes da madeira estejam igualmente dispensados dos requisitos de registo 
acrescentando-os à lista do anexo II.

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 da indústria, a obrigação 
de registo parece ser desproporcionada à luz do estádio actual da ciência. 

Alteração 323
ANEXO III, PONTO 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 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;

Alteração 324
ANEXO III, PONTO 8 BIS (novo)

  8 bis. Minérios e concentrados deles 
derivados, se não forem quimicamente 
modificados durante o fabrico.

Alteração 325
ANEXO III, PONTO 9 BIS (novo)

9 bis. Coque, gás de processamento de 
ferro-ligas,  gás de alto forno, gás do 
conversor de oxigénio e gás do conversor 
de oxigénio de produção de aço.
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Justificação

Os gases da indústria são produzidos e utilizados em sistemas fechados. Todo o seu 
transporte é realizado através de condutas, pelo que o público em geral nunca entra em 
contacto com o gás. 

O coque é um produto resultante da desgasificação do carvão. Ao longo deste processo 
procede-se à extracção de benzeno, tolueno, xilene, alcatrão e de outros materiais do carvão 
e, por conseguinte, o coque tem menos propriedades intrínsecas perigosas, pelo que deveria 
ser dispensado da obrigatoriedade de registo.

 
Os gases especificados são produzidos como subprodutos em fornos de coque e em 
instalações siderúrgicas integradas. Estes gases, à semelhança do gás natural, do petróleo e 
do carvão, são utilizados para a produção de energia e de calor. Por conseguinte, deverão 
ter o mesmo tratamento que é dado às fontes de energia naturais e, por isso, ser isentos da 
obrigatoriedade de registo.

Alteração 326
ANEXO III, PONTO 9 TER (novo)

 9 quinquies. Gases da indústria, como gás 
de coqueria, gás de alto forno e gás 
combustível produzido em refinarias de 
óleos minerais, e seus componentes.

Justificação

Os gases da indústria (gás de coqueria, gás de alto forno e gás combustível produzido em 
refinarias de óleos minerais) estão actualmente isentos de registo se forem utilizados nas 
instalações. Contudo, se deixarem as instalações, podem estar sujeitos a registo. Este facto 
cria incerteza jurídica e coloca-os numa situação de desvantagem em relação a outros 
combustíveis como o gás natural, o petróleo e o carvão, que estão isentos de registo. Esta 
situação pode prejudicar, não intencionalmente, a reciclagem e a reutilização dos recursos. 
O coque tem menos propriedades intrínsecas perigosas do que o carvão, pelo que deveria ser 
isento da obrigatoriedade de registo, tal como acontece com o carvão.

Alteração 327
ANEXO IV, PRIMEIRA ETAPA

PRIMEIRA ETAPA - COLECÇÃO E 
PARTILHA DA INFORMAÇÃO 
EXISTENTE

PRIMEIRA ETAPA - COLECÇÃO E 
PARTILHA DA INFORMAÇÃO 
EXISTENTE

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 

O(s) registando(s) coligirá/coligirão todos os 
dados de ensaios disponíveis sobre a 
substância a registar. Os potenciais 
registandos devem partilhar os dados dos 
ensaios, evitando assim ensaios 
desnecessários e reduzindo custos. O(s) 
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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 
necessidade de obter mais informações.

registando(s) coligirá/coligirão, 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(s) 
registando(s) estará/estarão em condições de 
avaliar da necessidade de obter mais 
informações.

Justificação

Alteração decorrente do pacote OSOR.

Alteração 328
ANEXO IV, SECÇÃO 3, PONTO 3.4.

3.4. Forma (substância, preparação ou 
artigo) e/ou estado físico no qual a 
substância é disponibilizada aos utilizadores 
a jusante. Concentração ou intervalo de 
concentrações da substância nas preparações 
disponibilizadas aos utilizadores a jusante e 
quantidades da substância nos artigos 
disponibilizados aos utilizadores a jusante.

3.4. Forma (substância, preparação ou 
artigo) e/ou estado físico no qual a 
substância é disponibilizada aos utilizadores 
e/ou consumidores a jusante. Concentração 
ou intervalo de concentrações da substância 
nas preparações disponibilizadas aos 
utilizadores a jusante e quantidades da 
substância nos artigos disponibilizados aos 
utilizadores a jusante.

Justificação

Uma vez que a definição de "utilizadores a jusante" não inclui os consumidores, convém 
zelar por que também sejam disponibilizadas informações sobre a forma e o estado físico em 
que a substância é fornecida aos consumidores.

Alteração 329
ANEXO V, PARTE INTRODUTÓRIA, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

No caso do nível correspondente ao 
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presente anexo, caberá ao registando 
apresentar uma proposta e um calendário 
para a satisfação dos requisitos de 
informação deste anexo em conformidade 
com o n° 1, alínea a), do artigo 11° quando 
envolvam ensaios em animais vertebrados. 

Justificação

Relacionada com as alterações ao considerando 47 e ao n° 1 do artigo 11°. A fim de evitar 
ensaios em animais e reduzir os custos para a indústria e uma vez que os dados sobre ensaios 
em animais devem apenas ser apresentados caso seja necessário para a avaliação de 
segurança de uma substância, deverão igualmente ser incluídas, para a apresentação das 
informações especificadas no anexo V, propostas respeitantes a ensaios em animais 
vertebrados.

Alteração 330
ANEXO V, SECÇÃO 6, COLUNA 1, PONTO 6.3

6.3. Sensibilização da pele 6.3. Sensibilização da pele

A avaliação deste parâmetro compreende as 
seguintes etapas consecutivas:

A avaliação deste parâmetro compreende as 
seguintes etapas consecutivas:

1) Uma avaliação dos dados humanos e em 
animais disponíveis;

1) Uma avaliação dos dados humanos e em 
animais disponíveis;

2) Um ensaio dos gânglios linfáticos locais 
(LLNA) em murídeos.

2) Avaliação da suficiência de prova que 
consiste em:
i) Sistema de peritagem informática 
/modelos (Q)SAR (por exemplo, DEREK)
ii) Estudo de penetração dérmica in vitro 
(OECD 428)
iii) Estudo sobre a ligação de proteínas in 
vitro (por exemplo, albumina sérica 
humana).
Se uma substância química não tiver 
alertas estruturais, não penetrar na pele e 
não se ligar a proteínas, não terá a 
capacidade de sensibilizar e vice-versa. 
Uma apreciação por peritos assente no 
princípio da precaução será necessária 
para os resultados mistos positivos e 
negativos.

Justificação

A Directiva 86/609/CEE prevê a utilização de ensaios que não tenham sido praticados em 
animais caso seja exequível e razoável. Os ensaios em animais previstos no REACH não 
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estão validados pelas normas actuais, pelo que devem ser substituídos, uma vez que a 
utilização de ensaios não-validados em animais não é aceitável, quer do ponto de vista ético, 
quer do ponto de vista científico. Os estudos que revelam as insuficiências científicas do 
ensaio e que fornecem uma explicação da estratégia alternativa proposta são citados em 
"Non-Animal Testing Strategies for REACH" (cf. www.reachnonanimaltests.org). A 
alternativa é válida do ponto de vista científico. Nos casos em que persistam incertezas 
acerca das características de uma substância, deverão ser levadas a cabo medidas de 
controlo.

Alteração 331
ANEXO V, SECÇÃO 6, COLUNA 2, PONTO 6.3, ETAPA 2

6.3. A segunda etapa não é exigida nos 
seguintes casos:

6.3. A segunda etapa não é exigida nos 
seguintes casos:

- se a substância for corrosiva, muito tóxica 
ou irritante em contacto com a pele; ou
- se a substância for um ácido forte 
(pH < 2,0) ou uma base forte (pH > 11,5); 
ou
- se a substância for inflamável em 
contacto com o ar, à temperatura ambiente.
Se for possível estabelecer a classificação de 
sensibilizante da pele a partir dos resultados 
da primeira etapa, a etapa seguinte pode ser 
omitida e o registando classificará a 
substância de sensibilizante da pele.

Se for possível estabelecer a classificação de 
sensibilizante da pele a partir dos resultados 
da primeira etapa, a etapa seguinte pode ser 
omitida e o registando classificará a 
substância de sensibilizante da pele.

Se o ensaio dos gânglios linfáticos locais 
(LLNA) em murídeos não for adequado no 
caso da substância em questão, pode 
recorrer-se ao ensaio de maximização na 
cobaia (GPMT).

Justificação

A Directiva 86/60/CEE prevê a utilização de ensaios que não tenham sido praticados em 
animais caso seja exequível e razoável. Os ensaios em animais previstos no REACH não 
estão validados pelas normas actuais, pelo que devem ser substituídos, uma vez que a 
utilização de ensaios em animais não-validados não é aceitável quer do ponto de vista ético, 
quer do ponto de vista científico. Os estudos que revelam as insuficiências científicas do 
ensaio e que fornecem uma explicação da estratégia alternativa proposta são citados em 
"Non-Animal Testing Strategies for REACH" (ver www.reachnonanimaltests.org). A 
alternativa é válida do ponto de vista científico. Nos casos em que persistam incertezas 
acerca das características de uma substância, deverão ser levadas a cabo medidas de 
controlo. 

http://www.reachnonanimaltests.org
http://www.reachnonanimaltests.org
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Alteração 332
ANEXO V, SECÇÃO 6, COLUNA 2, PONTO 6.4

6.4. Em caso de resultado positivo, deve 
ponderar-se a realização de outros estudos 
de mutagenicidade.

6.4. Em caso de resultado positivo, deve 
ponderar-se a realização de outros estudos 
de mutagenicidade in vitro.

Justificação

Estudos de mutagenicidade suplementares deverão limitar-se a estudos de mutagenicidade in 
vitro.

Alteração 333

ANEXO VI, SECÇÃO 6, COLUNAS 1 E 2, PONTO 6.4.1.BIS (novo)

Coluna 1 Coluna 2
6.4.1 bis. Estudo in vitro de citogenicidade em 
células de mamíferos.

6.4.1. bis. O estudo não é exigido nos 
seguintes casos:
- se se dispuser de dados adequados de 
ensaios in vivo de citogenicidade; ou 
- se a substância for comprovadamente 
cancerígena das categorias 1 ou 2.

Justificação

Reintrodução de um ensaio para as substâncias em quantidades compreendidas entre 1 e 10 
toneladas por ano, em conformidade com o que a Comissão tinha previsto no seu projecto de 
proposta. A reintrodução do referido ensaio dá uma indicação mais fiável quanto ao carácter 
mutagénico de uma substância (uma propriedade que suscita grandes
preocupações). A formulação foi retomada directamente do anexo VI. Caso esta alteração 
seja aprovada, há que suprimir a parte correspondente do anexo VI.

Alteração 334
ANEXO V, SECÇÃO 6, COLUNAS 1 E 2, PONTO 6.4. BIS (novo)

Coluna 1 Coluna 2
6.4. bis Toxicidade aguda 6.4. bis Estudo(s) não exigido(s) nos 

seguintes casos:
6.4.1 bis Avaliação da suficiência de prova 
que consiste em:

- se, devido às propriedades químicas ou 
físicas da substância, não puderem ser 
administradas doses precisas da mesma; ou

 Abordagem da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar relativa ao registo. No que 
se refere à abordagem da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e da Comissão do Mercado 
Interno e da Protecção dos Consumidores, vide o anexo.
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i) Sistema de peritagem informática 
/modelos (Q)SAR (por exemplo, TOPKAT)

- se a substância for corrosiva; ou

ii) Ensaio in vitro da citotoxicidade basal 
(por exemplo, utilizando células dérmicas 
humanas normais (NHK)

- se a substância for inflamável em 
contacto com o ar, à temperatura ambiente.

6.4.2 bis Estudos in vitro sobre o 
metabolismo (por exemplo, enzimas 
humanas microsómicas)
6.4.3 bis Modelo biocinético informatizado 
para fornecer previsões de absorção, 
distribuição e excreção através de 
diferentes vias de exposição.

Justificação

As substâncias não deveriam apenas ser testadas quanto à toxicidade em meio aquático, mas 
também quanto à toxicidade aguda. Para mais informações sobre este ensaio, cf. 
www.reachnonanimaltests.org.

Alteração 335

ANEXO V, SECÇÃO 7, COLUNAS 1 E 2, PARÁGRAFO 7.1.1 BIS (novo)

Coluna 1 Coluna 2
7.1.1 bis. Estudo de inibição de crescimento 
em algas

7.1.1. bis. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:
– se a substância for muito insolúvel 
(hidrossolubilidade inferior a 10 µg/l); ou
– se for improvável que a substância 
atravesse membranas biológicas (massa 
molecular superior a 800 ou diâmetro 
molecular superior a 15 Å).

Justificação

Reintrodução de um ensaio para as substâncias em quantidades compreendidas entre 1 e 10 
toneladas por ano, em conformidade com o que a Comissão tinha previsto no seu projecto de 
proposta. A reintrodução do referido ensaio dá uma indicação mais fiável quanto à 
toxicidade aguda da substância. A formulação foi retomada directamente do anexo VI. 

Caso esta alteração seja aprovada, há que suprimir a parte correspondente do anexo VI.

 Abordagem da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar relativa ao registo. No que 
se refere à abordagem da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e da Comissão do Mercado 
Interno e da Protecção dos Consumidores, vide o anexo.

http://www.reachnonanimaltests.org
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A proposta da Comissão torna os ensaios de toxicidade em Daphnia obrigatórios. Contudo, o 
ensaio em si não permite sequer uma avaliação ambiental de base uma vez que prevê apenas 
um estudo do impacto de uma determinada substância em organismos animais. A fim de 
avaliar igualmente o impacto no organismo das plantas, é fundamental incluir um ensaio de 
inibição de crescimento em algas. Este ensaio prevê uma indicação inicial sobre a toxicidade 
crónica no ambiente aquático. Trata-se de um ensaio que não é realizado em animais.

Alteração 336 
ANEXO V, SECÇÃO 7, COLUNAS 1 E 2, PONTO 7.1. BIS (novo)

Coluna 1 Coluna 2
7.1. bis Degradação
7.1 bis.1. Biótica 7.1 bis. Se a avaliação de segurança 

química em conformidade com o anexo I 
apontar para a necessidade de investigar 
mais profundamente a degradação da 
substância, o registando proporá os estudos 
de simulação (pontos 7.2.1.2 a 7.2.1.4 do 
anexo VII), que também poderão ser 
solicitados pela autoridade competente do 
Estado-Membro avaliador em 
conformidade com os artigos 39º, 40º ou 
44º. A escolha do(s) ensaio(s) apropriado(s) 
dependerá dos resultados da avaliação de 
segurança.

7.1 bis.1.1. Elevada biodegradabilidade 7.1 bis.1.1. Estudo não exigido se a 
substância for inorgânica.

Justificação

Reintrodução de um ensaio de biodegradabilidade para as substâncias em quantidades 
compreendidas entre 1 e 10 toneladas por ano, em conformidade com o que a Comissão tinha 
previsto no seu projecto de proposta. Se este ensaio não for reintroduzido, uma propriedade 
que suscita uma grande preocupação não seria avaliada no caso de dois terços das 
substâncias abrangidas pelo regulamento REACH. A formulação foi retomada directamente 
do anexo VI. Caso esta alteração seja aprovada, há que suprimir a parte correspondente do 
anexo VI.

Alteração 337
ANEXO VI, PARTE INTRODUTÓRIA, PARÁGRAFO 2 BIS (novo)

No caso do nível correspondente ao 

 Abordagem da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar relativa ao registo. No que 
se refere à abordagem da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e da Comissão do Mercado 
Interno e da Protecção dos Consumidores, vide o anexo.
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presente anexo, caberá ao registando 
apresentar uma proposta e um calendário 
para a satisfação dos requisitos de 
informação deste anexo em conformidade 
com o n° 1, alínea b), do artigo 11° quando 
envolvam ensaios em animais vertebrados. 

Justificação

Relacionada com as alterações ao considerando 47 e ao n° 1 do artigo 11°. A fim de evitar 
ensaios em animais e reduzir os custos para a indústria e uma vez que os dados sobre ensaios 
em animais devem apenas ser apresentados se necessário para a avaliação de segurança de 
uma substância, deverão igualmente ser incluídas, para a apresentação das informações 
especificadas no anexo V, propostas respeitantes a ensaios em animais vertebrados.

Alteração 338
ANEXO VI, SECÇÃO 6, PONTO 6.1

6.1. Irritação da pele 6.1 Irritação da pele

6.1.1. Irritação da pele in vivo 6.1.1. Irritação da pele in vivo (ensaio 
clínico em placas de pele de pessoas 
voluntárias)

6.1.1. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

6.1.1. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

- se a substância for corrosiva; ou - se a substância for corrosiva; ou

- se a substância for um ácido forte 
(pH < 2,0) ou uma base forte (pH > 11,5); ou

- se a substância for um ácido forte 
(pH < 2,0) ou uma base forte (pH > 11,5); ou

- se a substância for inflamável em contacto 
com o ar, à temperatura ambiente; ou

- se a substância for inflamável em contacto 
com o ar, à temperatura ambiente; ou

- se a substância for muito tóxica em 
contacto com a pele; ou

- se a substância for muito tóxica em 
contacto com a pele; ou

- se o estudo de toxicidade aguda por via 
dérmica não indicar irritação da pele até à 
dose-limite (2000 mg/kg de massa 
corporal); ou

- se a substância for positiva em ensaios in 
vitro de mutagenicidade/genotoxicidade; ou

- se os dados resultantes da estratégia de 
ensaio prevista no ponto 6.1 do anexo V 
permitirem classificar adequadamente a 
substância de corrosiva da pele ou irritante 
da pele.

- se os dados resultantes da estratégia de 
ensaio prevista no ponto 6.1 do anexo V 
permitirem classificar adequadamente a 
substância de não-irritante.

Justificação

A Directiva 86/60/CEE prevê a utilização de ensaios que não tenham sido praticados em 
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animais caso seja exequível e razoável. Os ensaios em animais previstos no REACH não 
estão validados pelas normas actuais, pelo que devem ser substituídos, uma vez que a 
utilização de ensaios em animais não-validados não é aceitável quer do ponto de vista ético, 
quer do ponto de vista científico. Os estudos que revelam as insuficiências científicas do 
ensaio e que fornecem uma explicação da estratégia alternativa proposta são citados em 
"Non-Animal Testing Strategies for REACH" (ver www.reachnonanimaltests.org). A 
alternativa é válida do ponto de vista científico. Nos casos em que persistam incertezas 
acerca das características de uma substância, deverão ser levadas a cabo medidas de 
controlo.

Alteração 339
ANEXO VI, SECÇÃO 6, PONTO 6.2

6.2. Irritação ocular Suprimido

Justificação

Este ensaio não está validado pelas normas actuais. Os estudos que revelam as insuficiências 
científicas do ensaio e que explicam a estratégia alternativa proposta são citados em "Non-
Animal Testing Strategies for REACH" (cf. www.reachnonanimaltests.org). Dado que a 
utilização de ensaios não-validados em animais não é aceitável, quer do ponto de vista ético, 
quer do ponto de vista científico, não deverão ser realizados em animais ensaios de 
toxicidade por dose repetida. O parâmetro está suficientemente coberto pela estratégia de 
ensaio da irritação ocular constante do ponto 6.2 do Anexo V.

Alteração 340
ANEXO VI, SECÇÃO 6, PONTO 6.4.3

6.4.3. Estudo in vitro de mutação genética 
em células de mamíferos, em caso de 
resultados negativos nos pontos 6.4.1 do 
anexo V e 6.4.2 do anexo VI.

6.4.3. Estudo in vitro de mutação genética 
em células de mamíferos, em caso de 
resultados negativos nos pontos 6.4.1 e 6.4.1 
bis do anexo V.

6.4.3. Estudo não exigido se se dispuser de 
dados adequados de um ensaio fiável in vivo 
de mutação genética em mamíferos.

6.4.3. Estudo não exigido se se dispuser de 
dados adequados de um ensaio fiável in vivo 
de mutação genética em mamíferos.

Justificação

Relacionada com a alteração que acrescenta o estudo de citogenicidade in vitro em células 
de mamíferos ao Anexo V, que foi apresentada pelos mesmos autores. 

Alteração 341
ANEXO VI, SECÇÃO 6, PONTO 6.4.

6.4. Se algum dos estudos de 
mutagenicidade dos anexos V ou VI der 
resultado positivo, deve ponderar-se a 
realização de estudos in vivo apropriados 

6.4. Um resultado positivo num dos estudos 
in vitro de mutagenicidade dos anexos V ou 
VI poderá ser confirmado mediante a 
realização de outro ensaio in vitro a fim de 

http://www.reachnonanimaltests.org
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de mutagenicidade. confirmar o provável mecanismo e/ou 
repetindo o estudo e utilizando um sistema 
metabólico exógeno adequado (por 
exemplo, enzimas humanas microsómicas). 

Justificação

A realização de outros estudos de mutagenicidade deve limitar-se aos estudos de 
mutagenicidade in vitro. 

Alteração 342
ANEXO VI, SECÇÃO 6, PONTO 6.5.

6.5. Toxicidade aguda Suprimido

Justificação

Uma vez que este requisito de informação está agora incluído no anexo V, o mesmo pode ser 
suprimido na presente alteração. 

Alteração 343
ANEXO VI, SECÇÃO 6, COLUNAS 1 E 2, PONTO 6.6

Coluna 1 Coluna 1

6.6. Toxicidade por dose repetida 6.6. Toxicidade específica dos órgãos
6.6.1. Estudo de toxicidade a curto prazo 
(28 dias) por dose repetida, numa espécie, 
em machos e fêmeas, pela via de 
administração mais apropriada, tendo em 
conta a via provável de exposição humana.

6.6.1. Modelo biocinético computorizado 
baseado nos aspectos fisiológicos (PBBK) 
destinado a avaliar a possível distribuição 
dos órgãos e tecidos in vivo

6.6.2. Ensaios in vitro visados que utilizem 
linhas de células humanas adequadas (por 
exemplo, fígado, rim, cérebro, etc..) 
6.6.3 Estudos sobre o metabolismo in vitro 
que utilizem enzimas microsómicas ou 
linhas de células humanas 

Coluna 2 Coluna 2

6.6.1. Estudo de toxicidade a curto prazo 
(28 dias) não exigido nos seguintes casos:

6.6.1. Estudo sobre a toxicidade específica 
dos órgãos não exigido nos seguintes casos:

- se existir um estudo fiável de toxicidade 
sub-crónica (90 dias) ou crónica, no qual 
tenham sido utilizadas uma espécie e uma 
via de administração apropriadas; ou

- se já estiverem disponíveis dados fiáveis 
sobre a toxicidade sub-aguda (28 dias) ou 
sub-crónica (90 dias) ou crónica; ou
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- se a substância sofrer desintegração 
imediata e existirem dados suficientes sobre 
os produtos de dissociação; ou

- se a substância sofrer desintegração 
imediata e existirem dados suficientes sobre 
os produtos de dissociação; ou

- se puder ser excluída qualquer exposição 
humana relevante.

- se puder ser excluída qualquer exposição 
humana relevante.

A via apropriada será escolhida da seguinte 
forma:
A via apropriada será escolhida da seguinte 
forma:
1) For provável o contacto com a pele 
durante a produção e/ou a utilização; e
2) As propriedades físico-químicas 
apontarem para uma taxa significativa de 
absorção através da pele; e
3) Se verificar uma das seguintes 
condições:
– for observada toxicidade no ensaio de 
toxicidade aguda por via dérmica a doses 
mais baixas do que no ensaio de toxicidade 
por via oral; ou
– forem observados efeitos sistémicos ou 
outros indícios de absorção em estudos de 
irritação da pele e/ou ocular; ou
– houver indicações, em ensaios in vitro, de 
absorção significativa por via dérmica; ou

– for conhecida a penetração ou toxidade 
significativa por via dérmica de substâncias 
estruturalmente relacionadas.
A via dérmica não será a via de ensaio 
apropriada se a absorção através da pele 
for improvável, devido à massa molecular 
(superior a 800 ou diâmetro molecular 
superior a 15 Å) e a baixa lipossolubilidade 
(log Koctanol-água inferior a - 1 ou superior a 
4).
A via por inalação será a via de ensaio 
apropriada se:
1) For provável a exposição de pessoas por 
inalação; e

2) Se verificar uma das seguintes 
condições:
– a pressão de vapor da substância for 
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superior a 10-2 Pa, a 20 C; ou
– a substância for um pó que contenha 
mais de 1 % de partículas, em massa, com 
granulometria MMAD inferior a 100 µm; 
ou
– a substância for utilizada de um modo 
que gere aerossóis, partículas ou gotículas 
de dimensões inaláveis (mais de 1 %, em 
massa, de partículas com MMAD inferior a 
100 µm). Na falta de contra-indicações, a 
via preferida será a via oral.
O registando proporá o estudo de 
toxicidade sub-crónica (90 dias) 
(ponto 6.6.2 do anexo VII) nos seguintes 
casos:
- se a frequência e a duração da exposição 
humana indicarem ser apropriado um 
estudo relativo a um período mais longo e 
se verificar uma das seguintes condições:
- outros dados disponíveis apontarem para 
a possibilidade de a substância ter uma 
propriedade perigosa que não possa ser 
detectada num estudo de toxicidade a curto 
prazo; ou
- estudos toxicocinéticos adequadamente 
concebidos revelarem a acumulação da 
substância ou de metabolitos da mesma em 
certos tecidos ou órgãos, que possivelmente 
não seria detectada num estudo de 
toxicidade a curto prazo, mas que seria 
susceptível de produzir efeitos adversos 
após exposição prolongada.
O registando proporá outros estudos, que 
também poderão ser solicitados pela 
autoridade competente do Estado-Membro 
avaliador em conformidade com os 
artigos 39º, 40º ou 44º, nos seguintes casos:
- se não tiver sido possível identificar um 
NOAEL no estudo a 28 dias, excepto se tal 
se dever à inexistência de efeitos adversos 
tóxicos; ou
- em caso de toxicidade particularmente 
preocupante (nomeadamente com efeitos 
sérios/graves); ou
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- se houver indicações de um efeito que não 
possa ser adequadamente caracterizado, em 
termos toxicológicos e/ou de risco, com 
base nos elementos disponíveis. Nesses 
casos, poderá ser mais apropriado efectuar 
estudos toxicológicos específicos, 
concebidos para a investigação dos efeitos 
em causa (por exemplo, estudos de 
imunotoxicidade ou de neurotoxicidade); 
ou
- se a via de exposição utilizada no estudo 
inicial por dose repetida tiver sido 
inadequada, relativamente à via prevista de 
exposição humana, e não puder ser feita 
uma extrapolação de via para via; ou
- em caso de especial preocupação ligada à 
exposição (por exemplo, utilização em 
produtos de consumo conducente a níveis 
de exposição próximos das doses para as 
quais sejam de esperar efeitos tóxicos nas 
pessoas); ou
- se, no estudo a 28 dias, não tiverem sido 
detectados efeitos revelados por substâncias 
claramente relacionadas, ao nível da 
estrutura molecular, com a substância em 
estudo.

Justificação

A Directiva 86/609/CEE prevê a utilização de ensaios que não tenham sido praticados em 
animais caso seja exequível e razoável. Os ensaios em animais previstos no REACH não 
estão validados pelas normas actuais, pelo que devem ser substituídos, uma vez que a 
utilização de ensaios não-validados em animais não é aceitável, quer do ponto de vista ético, 
quer do ponto de vista científico. Os estudos que revelam as insuficiências científicas do 
ensaio e que fornecem uma explicação da estratégia alternativa proposta são citados em 
"Non-Animal Testing Strategies for REACH" (ver www.reachnonanimaltests.org). A 
alternativa é válida do ponto de vista científico. Nos casos em que persistam incertezas 
acerca das características de uma substância, deverão ser levadas a cabo medidas de 
controlo. 

Alteração 344
ANEXO VI, SECÇÃO 6, COLUNAS 1 E 2, PONTO 6.7

Coluna 1 Coluna 1

6.7. Efeitos tóxicos na reprodução 6.7. Efeitos tóxicos na reprodução

6.7.1. Despistagem de efeitos tóxicos na 
reprodução/no desenvolvimento, numa 

6.7.1 Despistagem de efeitos tóxicos na 
reprodução e no desenvolvimento através da 

http://www.reachnonanimaltests.org
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espécie (OCDE 421), caso as informações 
disponíveis sobre substâncias 
estruturalmente relacionadas, as 
estimativas (Q)SAR e métodos in vitro não 
apontarem para a possibilidade de a 
substância ser tóxica para o 
desenvolvimento.

utilização de sistemas de peritagem 
informática/modelos (Q)SAR 

6.7.1 bis. Ensaio de embriotoxicidade 
mediante a utilização de ensaios em células 
estaminais embrionárias validados pelo 
CEVMA

6.7.2. Estudo de efeitos tóxicos no 
desenvolvimento, pela via de administração 
mais apropriada, tendo em conta a via 
provável de exposição humana (ponto 31 
do anexo X, parte B, ou OCDE 414).

6.7.2 Estudos sobre o metabolismo in vitro 
utilizando enzimas microsómicas humanas 
ou linhas de células

Coluna 2 Coluna 2

6.7. Estudos não exigidos nos seguintes 
casos:

6.7. Estudos não exigidos nos seguintes 
casos:

– se a substância for reconhecidamente 
cancerígena genotóxica e tiverem sido 
postas em prática medidas adequadas de 
gestão de riscos; ou

– se a substância for reconhecidamente 
cancerígena genotóxica e tiverem sido 
postas em prática medidas adequadas de 
gestão de riscos; ou

– se a substância for reconhecidamente 
mutagénica para as células germinais e 
tiverem sido postas em prática medidas 
adequadas de gestão de riscos; ou

– se a substância for reconhecidamente 
mutagénica para as células germinais e 
tiverem sido postas em prática medidas 
adequadas de gestão de riscos; ou

- se houver provas de que a substância se 
acumula em tecidos animais ou humanos 
(por exemplo, tecidos mamários ou gordura 
corporal) e se são aplicadas medidas 
adequadas de gestão dos riscos; ou

– se puder ser excluída qualquer exposição 
humana relevante.

– se puder ser excluída qualquer exposição 
humana relevante.

6.7.1. Um resultado positivo na despistagem 
será confirmado, neste nível, por um estudo 
de efeitos tóxicos no desenvolvimento, 
numa espécie, pela via de administração 
mais apropriada, tendo em conta a via 
provável de exposição humana (ponto 6.7.2 
do anexo VI).

6.7.1. Tendo em conta os resultados de 
estudos sobre o metabolismo in vitro, um 
resultado positivo do EST será considerado 
como prova suficiente da embriotoxicidade 
para classificar uma substância química 
como potencialmente tóxica para a 
reprodução.

6.7.2. O estudo será inicialmente realizado 
numa espécie. A decisão sobre a 
necessidade de ser efectuado um estudo 

6.7.2. Tendo em conta os resultados de 
estudos sobre o metabolismo in vitro, 
resultados negativos tanto no EST como no 
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numa segunda espécie basear-se-á nos 
resultados do primeiro ensaio.

sistema de peritagem/modelo (Q)SAR 
sugerem que a substância química 
provavelmente não é tóxica para a 
reprodução, o que poderá ser confirmado 
ulteriormente por estudos in vitro do 
mecanismo de acção.

Se, de um estudo de toxicidade por dose 
repetida (90 dias), houver indicações de 
possíveis efeitos tóxicos no desenvolvimento 
(por exemplo, efeitos histopatológicos nas 
gónadas) ou a substância for 
estruturalmente próxima de uma 
substância reconhecidamente com efeitos 
tóxicos no desenvolvimento, o registando 
proporá um estudo de efeitos tóxicos na 
reprodução em duas gerações (ponto 6.7.3 
do anexo VII).

Justificação

A Directiva 86/609/CEE prevê a utilização de ensaios que não tenham sido praticados em 
animais caso seja exequível e razoável. Os ensaios em animais previstos no REACH não 
estão validados pelas normas actuais, pelo que devem ser substituídos, uma vez que a 
utilização de ensaios não-validados em animais não é aceitável, quer do ponto de vista ético, 
quer do ponto de vista científico. Os estudos que revelam as insuficiências científicas do 
ensaio e que fornecem uma explicação da estratégia alternativa proposta são citados em 
"Non-Animal Testing Strategies for REACH" (ver www.reachnonanimaltests.org). A 
alternativa é válida do ponto de vista científico. Nos casos em que persistam incertezas 
acerca das características de uma substância, deverão ser levadas a cabo medidas de 
controlo.

Alteração 345

ANEXO VI, SECÇÃO 7, COLUNAS 1 E 2, PONTO 7.1.2

7.1.2. Estudo de inibição de crescimento 
em algas

Suprimido

Alteração 346
ANEXO VI, SECÇÃO 7, PONTO 7.1.3

Coluna 1 Coluna 1

7.1.3 Ensaio da toxicidade a curto prazo em 
peixes: o registando poderá ponderar a 

7.1.3 Despistagem da toxicidade a curto 
prazo para os peixes mediante a utilização 

 Abordagem da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar relativa ao registo. No que 
se refere à abordagem da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e da Comissão do Mercado 
Interno e da Protecção dos Consumidores, vide o anexo.

http://www.reachnonanimaltests.org
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possibilidade de efectuar ensaios de 
toxicidade a longo prazo, em lugar de 
ensaios de toxicidade a curto prazo.

de TETRATOX e/ou o ensaio DarT das 
ovas de peixe.

Coluna 2 Coluna 2

7.1.3.  Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

7.1.3.  Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

- se a substância for muito insolúvel 
(hidrossolubilidade inferior a 10 µg/l); ou

- se a substância for muito insolúvel 
(hidrossolubilidade inferior a 10 µg/l); ou

- se for improvável que a substância 
atravesse membranas biológicas (massa 
molecular superior a 800 ou diâmetro 
molecular superior a 15 Å); ou

- se for improvável que a substância 
atravesse membranas biológicas (massa 
molecular superior a 800 ou diâmetro 
molecular superior a 15 Å); ou

- se existir um estudo de toxicidade a longo 
prazo.

- se o coeficiente de repartição (log Kow) 
medido ou avaliado for inferior a 4;
- se já estiverem disponíveis dados sobre a 
toxicidade a curto e a longo prazo nos 
peixes.

Se a comparação da exposição ambiental 
(prevista) com os resultados dos dados de 
toxicidade a curto prazo em meio aquático 
apontar para a necessidade de investigar 
mais profundamente os efeitos nos 
organismos aquáticos, o registando 
proporá o estudo de toxicidade a longo 
prazo em meio aquático em peixes (ponto 
7.1.6 do anexo VII), que também poderá 
ser solicitado pela autoridade competente 
do Estado-Membro avaliador em 
conformidade com os artigos 39º, 40º e 44º.
Se a substância for pouco hidrossolúvel 
(hidrossolubilidade inferior a 1 mg/l), deve 
ser ponderado o estudo de toxicidade a 
longo prazo em meio aquático em peixes 
(ponto 7.1.6 do anexo VII).

Justificação

A Directiva 86/609/CEE prevê a utilização de ensaios que não tenham sido praticados em 
animais caso seja exequível e razoável. Os ensaios em animais previstos no REACH não 
estão validados pelas normas actuais, pelo que devem ser substituídos, uma vez que a 
utilização de ensaios não-validados em animais não é aceitável, quer do ponto de vista ético, 
quer do ponto de vista científico. Os estudos que revelam as insuficiências científicas do 
ensaio e que fornecem uma explicação da estratégia alternativa proposta são citados em 
"Non-Animal Testing Strategies for REACH" (cf.  www.reachnonanimaltests.org). A 
alternativa é válida do ponto de vista científico. Nos casos em que persistam incertezas 
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acerca das características de uma substância, deverão ser levadas a cabo medidas de 
controlo.

Alteração 347

ANEXO VI, SECÇÃO 7, PONTO 7.2

7.2 Degradação Suprimido

Justificação

Uma vez que este requisito de informação está agora incluído no anexo V, o mesmo pode ser 
suprimido deste anexo. 

Alteração 348
ANEXO VI, SECÇÃO 7, PONTO 7.2 BIS (novo)

Coluna 1 Coluna 2
Dados toxicológicos exigidos
7.2 bis. Degradação
Se a avaliação de segurança química em 
conformidade com o anexo I apontar para 
a necessidade de investigar mais 
profundamente a degradação da 
substância, o registando proporá outros 
ensaios de degradação. A escolha do(s) 
ensaio(s) apropriado(s) dependerá dos 
resultados da avaliação de segurança.
7.2 bis.1. Biótica
Nos casos a seguir definidos, o registando 
proporá igualmente as informações 
referidas nos pontos 7.2.1.3 e 7.2.1.4, que 
também poderão ser solicitadas pela 
autoridade competente do Estado-Membro 
avaliador em conformidade com os 
artigos 39º, 40º ou 44º.
7.2 bis.1.2. Ensaio de simulação da 
degradação final em águas de superfície

7.2 bis.1.2. Estudo não exigido nos 
seguintes casos:
se a hidrossolubilidade da substância for 
inferior a 10 µg/l;
se a substância for facilmente 

 Abordagem da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar relativa ao registo. No que 
se refere à abordagem da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e da Comissão do Mercado 
Interno e da Protecção dos Consumidores, vide o anexo.
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biodegradável.
7.2 bis.1.3.  Ensaio de simulação no solo 
(no caso das substâncias com elevado 
potencial de absorção no solo)

7.2 bis.1.3. Estudo não exigido nos 
seguintes casos:

se a substância for facilmente 
biodegradável; ou
se for improvável a exposição directa ou 
indirecta do solo.

7.2 bis.1.4. Ensaio de simulação em 
sedimentos (no caso das substâncias com 
elevado potencial de absorção nos 
sedimentos)

7.2 bis.1.4. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

se a substância for facilmente 
biodegradável; ou
se for improvável a exposição directa ou 
indirecta do solo.

7.2 bis.3. Identificação dos produtos de 
degradação

7.2 bis.3. Excepto se a substância for 
facilmente biodegradável.
Se a avaliação de segurança química em 
conformidade com o anexo I apontar para 
a necessidade de investigar mais 
profundamente o destino e comportamento 
da substância, o registando proporá outros 
ensaios. A escolha do(s) ensaio(s) 
apropriado(s) dependerá dos resultados da 
avaliação de segurança.

(Texto retomado do ANEXO VII - 7.2.1)

Justificação

A presente alteração visa transferir os requisitos em matéria de degradação constantes do 
ponto 7.2 do anexo VII para o anexo VI. Os dados relativos à degradação biótica e abiótica 
são requisitos prévios para uma avaliação de segurança adequada de qualquer substância 
química que possa ser libertada para o ambiente. Por conseguinte, tais estudos deverão já 
ser aplicados às substâncias a partir de dez toneladas.

Caso a presente alteração seja aprovada, há que suprimir a parte correspondente do anexo 
VII.

Alteração 349
ANEXO VII, SECÇÃO 6, PONTO 6.4

6.4. Se algum dos estudos de 
mutagenicidade dos anexos V ou VI der 

6.4. Se algum dos estudos de 
mutagenicidade do anexo V ou algum dos 
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resultado positivo, deve ponderar-se a 
realização de estudos in vivo apropriados de 
mutagenicidade.

ensaios acima referidos der resultado 
positivo, deve ponderar-se a realização de 
estudos in vivo apropriados de 
mutagenicidade.

Se algum dos estudos de mutagenicidade dos 
anexos V ou VI der resultado positivo, deve 
ponderar-se a realização de estudos in vivo 
apropriados de mutagenicidade.

Se algum dos estudos de mutagenicidade dos 
anexos V ou VI der resultado positivo, deve 
ponderar-se a realização de estudos in vivo 
apropriados de mutagenicidade.

Justificação

A presente alteração decorre da alteração ao Anexo VI conforme explicitado supra. A 
alteração é necessária a fim de manter os mesmos requisitos no que respeita às quantidades 
superiores a 100 toneladas da proposta da Comissão. Quanto à mutagenicidade, fica 
assegurado que no caso de haver um resultado positivo num estudo in vitro, este será 
investigado ulteriormente. (Relacionada com a alteração ao Anexo VI).

Alteração 350
ANEXO VII, SECÇÃO 7, PONTO 7.2

7.2. Degradação Suprimido

Alteração 351
ANEXO VIII, INTRODUÇÃO, PARÁGRAFO 1

No caso do nível correspondente ao presente 
anexo, caberá ao registando apresentar uma 
proposta e um calendário para a satisfação 
dos requisitos de informação deste anexo em 
conformidade com o nº 1, alínea d), do 
artigo 11º.

No caso do nível correspondente ao presente 
anexo, caberá ao registando apresentar uma 
proposta e um calendário para a satisfação 
dos requisitos de informação deste anexo 
que envolvam ensaios em animais 
vertebrados em conformidade com o nº 1, 
alínea d), do artigo 11º.

Justificação

As propostas de ensaio deverão apenas referir-se a requisitos de ensaio em animais 
vertebrados.  Quaisquer outros requisitos de informação devem ser apresentados em 
conformidade com os prazos especificados no artigo 21°.
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ANEXO

COMISSÃO DO MERCADO INTERNO E DA PROTECÇÃO DOS CONSUMIDORES
ABORDAGEM RELATIVA AO REGISTO

Alteração 8 apresentada pela IMCO
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 a 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 deve 
basear-se tanto nas suas propriedades 
intrínsecas como na exposição realmente 
esperada no contexto de determinadas 
utilizações. Para esse efeito, são utilizadas 
categorias de exposição e utilização. Em 
vez de se considerarem grupos de produtos 
e utilizações específicas, são identificadas e 
categorizadas as exposições típicas a que os 
seres humanos e o ambiente estão sujeitos, 
independentemente da utilização de uma 
determinada substância. Tal permite 
agrupar situações de exposição típicas que 
requerem medidas de protecção idênticas. 
Tais situações abrangem as principais vias 
de absorção do ser humano (oral, por 
inalação ou dérmica), as vias de penetração 
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

Formulação mais precisa da primitiva alteração 5. 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 o uso de uma 
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substância. Nos casos em que o perfil 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 perfis de exposição específicos para 
determinadas utilizações, iria atenuar este problema.

Alteração 14 apresentada pela IMCO
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 não seja abrangida, pelo menos 
no que se refere à categoria de exposição, 
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 
jusante carecem para o uso de uma substância. Nos casos em que o perfil 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 perfis de exposição específicos para determinadas utilizações, iria atenuar este problema.

Alteração 15 apresentada pela IMCO
CONSIDERANDO 45

(45) Para efeitos de controlo do 
cumprimento e avaliação, deve pedir-se aos 

(45) Para efeitos de controlo do 
cumprimento e avaliação, deve pedir-se aos 
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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.

utilizadores a jusante das substâncias que 
transmitam certas informações, caso a sua 
utilização seja diferente das condições do 
perfil de exposição ou das categorias de 
exposição e utilização identificadas em 
pormenor na ficha de segurança comunicada 
pelo seu fabricante ou importador inicial, e 
que mantenham as informações 
actualizadas.

Justificação
 
Formulação mais precisa da primitiva alteração 12 em consequência da introdução de 
categorias de exposição e utilização. Ver justificação detalhada da alteração 8 relativa ao 
considerando 21.

Alteração 16 apresentada pela IMCO
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 
Estado-Membro onde se realizar o fabrico 
ou onde o importador estiver estabelecido 
deve ser o responsável pela avaliação das 
propostas de ensaios.

(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 exigir ensaios 
adicionais, se necessário.

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 ensaios adicionais com base na exposição 
real).

Alteração 34 apresentada pela IMCO
ARTIGO 3, NÚMERO 12 BIS (novo)
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12 bis. Categorias de utilização:
a categorização de utilizações, em 
conformidade com o ponto 5 bis do anexo 
IV, distinguindo entre utilização industrial, 
utilização profissional e utilização pelos 
consumidores;

Justificação

O conceito de categorias de utilização e exposição sistematiza e evidencia os requisitos de 
informação, 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 35 apresentada pela IMCO
ARTIGO 3, NÚMERO 12 TER (novo)

12 ter. Categorias de exposição: a 
categorização de exposições em função das 
vias de absorção humana relevantes (via 
oral, dérmica ou por inalação), das vias de 
penetração no ambiente (ar, água ou solo) 
e de acordo com a duração exposição 
(única ou breve, ocasional, repetida ou 
prolongada);

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 36 apresentada pela IMCO
ARTIGO 3, NÚMERO 12 QUATER (novo)

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

Justificação

Por oposição às categorias de utilização e exposição, o perfil de exposição descreve as 
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condições específicas da utilização de uma substância, nomeadamente as medidas concretas 
de protecção.

Alteração 39 apresentada pela IMCO
ARTIGO 3, NÚMERO 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 que satisfaz pelo menos um 
dos seguintes critérios:

a) Foi fabricada ou importada na 
Comunidade, ou nos países que adiram 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),

a) Consta do Inventário Europeu das 
Substâncias Químicas Existentes no 
Mercado (EINECS),

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;

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 pelo 
menos durante os 15 anos que antecedem a 
entrada em vigor do presente regulamento;

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 
nº 1, primeiro travessão, do artigo 8º da 
Directiva 67/548/CEE, com a redacção que 
lhe foi dada pela Directiva 79/831/CEE, mas 
não satisfaz a definição de polímero 
constante da Directiva 67/548/CEE, com a 
redacção que lhe foi dada pela 
Directiva 92/32/CEE;

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 
nº 1, primeiro travessão, do artigo 8º da 
Directiva 67/548/CEE, com a redacção que 
lhe foi dada pela Directiva 79/831/CEE, mas 
não satisfaz a definição de polímero 
constante da Directiva 67/548/CEE, com a 
redacção que lhe foi dada pela 
Directiva 92/32/CEE;

desde que o fabricante ou importador tenha 
provas documentais destes factos;

Justificação

Todas as substâncias constantes do EINECS devem ser consideradas potenciais substâncias 
de integração progressiva. Não há necessidade de uma prova burocrática ou de um 
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procedimento de confirmação de que a substância foi fabricada ou importada na UE nos 
últimos 15 anos.

Os fabricantes ou importadores podem manter o estatuto de integração progressiva e, por 
conseguinte, utilizar os períodos transitórios de integração se notificarem a substância ao 
registo de substâncias, de acordo com o artigo 22º bis (novo).

Alteração 42 apresentada pela IMCO
ARTIGO 3, NÚMERO 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 utilização identificada é declarada 
mediante a indicação da categoria de 
utilização e exposição;

Justificação

Formulação mais precisa da primitiva alteração 34. A indicação de uma "utilização 
identificada"  processa-se simplesmente através da indicação da categoria de utilização e 
exposição. Tal reveste particular importância para as PME, dado que permite uma gestão 
mais simples do sistema e salvaguardar os sigilos industriais e comerciais.

Alteração 43 apresentada pela IMCO
ARTIGO 3, NÚMERO 29 BIS (novo)

29 bis. Informações essenciais: as 
indicações básicas para classificar as 
substâncias por ordem de prioridade com 
base nas suas propriedades inerentes, 
exposição e utilização em conformidade 
com os anexos IV e V;

Justificação

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

Alteração 45 apresentada pela IMCO
ARTIGO 3, NÚMERO 29 TER (novo)

29 ter. Registo de substâncias: o registo que 
será gerido pela Agência e que contém as 
informações relativas às substâncias 
notificadas durante o pré-registo.

Justificação

Decorre da alteração ao n° 20 do artigo 3°. A definição constitui a base do artigo 22º quater.

Alteração 51 apresentada pela IMCO
Artigo 5, NÚMERO 4

4. A apresentação de um registo far-se-á 
acompanhar da taxa estabelecida pela 
Agência.

4. A apresentação de um registo far-se-á 
acompanhar da taxa estabelecida pela 
Agência. O registo de substâncias em 
quantidades compreendidas entre 1 e 10 
toneladas relativamente às quais o processo 
relativo aos riscos contenha todas as 
informações especificadas no anexo V está 
isento do pagamento de taxa; o registo de 
substâncias em quantidades compreendidas 
entre 10 e 100 toneladas relativamente às 
quais o processo relativo aos riscos 
contenha todas as informações 
especificadas nos anexos V e VI está 
igualmente isento do pagamento de taxa.

Justificação

Esta alteração incentiva a apresentação de informações completas relativas às substâncias 
em quantidades compreendidas entre 1 e 100 toneladas, em relação às quais serão 
produzidas informações mais completas do que previsto na proposta da Comissão sobre as 
substâncias em quantidades compreendidas entre 1 e 10 toneladas para benefício da saúde e 
do ambiente e, simultaneamente, permite reduzir os custos gerais das PME, tornando-os mais 
razoáveis.

Estes dois elementos do processo de registo permitirão:

– em primeiro lugar, orientar as empresas na utilização dos dados disponíveis, na revisão 
dos mesmos e na formulação de conclusões adequadas sobre a gestão dos riscos, o que se 
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traduz numa melhor qualidade das fichas de segurança relativas às substâncias 
classificadas como perigosa;

– em segundo lugar, ajudar a Agência a efectuar uma despistagem destinada a identificar 
as substâncias que possam apresentar um risco elevado para a saúde humana e para o 
ambiente, em relação às quais terão de ser produzidas informações suplementares.

Alteração 70 apresentada pela IMCO
ARTIGO 9

Um registo exigido nos termos do artigo 5º 
ou dos nºs 1 ou 4 do artigo 6º deverá conter, 
no formato especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108º, todas as 
informações seguintes:

O processo de registo que deve ser 
apresentado à Agência nos termos dos 
artigos 5º ou 6° deverá conter, no formato 
especificado pela Agência em conformidade 
com o artigo 108º, todas as informações 
seguintes:

a) Um processo técnico contendo: a) Um processo individual contendo:

i) a identidade do(s) fabricante(s) ou 
importador(es), conforme especificado no 
ponto 1 do Anexo IV,

i) a identidade do(s) fabricante(s) ou 
importador(es), conforme especificado no 
ponto 1 do Anexo IV,

ii) a identidade da(s) substância(s), conforme 
especificado no ponto 2 do Anexo IV,

ii) a identidade da(s) substância(s), conforme 
especificado no ponto 2 do Anexo IV,

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, conforme 
especificado no ponto 3 do Anexo IV; estas 
informações incluirão todas as utilizações 
identificadas do registando e referirão, em 
particular, as utilizações que este 
desaconselha,

iv)  a classificação e a rotulagem da 
substância, conforme especificado no 
ponto 4 do Anexo IV,

iv)  informações sobre as categorias de 
utilização e exposição especificadas no 
ponto 5 bis do anexo IV,

v) orientações para a utilização segura da 
substância, conforme especificado no ponto 
5 do Anexo IV,
vi) resumos das informações obtidas a 
partir da aplicação dos Anexos V a IX,
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,
viii) uma declaração indicando se as 
informações foram obtidas a partir de 
experiências com animais vertebrados,
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ix)  propostas de ensaios se tal for exigido 
pela aplicação dos Anexos V a IX,
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;
b) um relatório de segurança química, 
sempre que o artigo 13.º assim o exigir.

b) um processo relativo aos riscos 
contendo: 
i) Os estudos ou os resumos consistentes 
respeitantes às informações obtidas a partir 
da aplicação dos artigos 11º a 13º;
ii) Os estudos ou os resumos de quaisquer 
outras informações obtidas a partir da 
aplicação dos artigos 11º e 12º;
iii) Propostas de ensaios, sempre que os 
artigos 11º a 13º assim o exigir;
iv) Uma declaração indicando se as 
informações foram obtidas a partir de 
experiências com animais vertebrados;
v) Uma declaração indicando se os estudos, 
os resumos dos estudos ou os resumos 
consistentes respeitantes às informações 
relativas a ensaios que não envolvam 
animais vertebrados podem ser partilhados, 
contra pagamento, com futuros registandos 
no prazo de 15 anos após a sua 
apresentação;
vi) Uma confirmação de que o registando é 
o proprietário dos estudos originais 
apresentados ou a partir dos quais foram 
extraídos e apresentados os resumos dos 
estudos ou os resumos consistentes dos 
estudos, ou o consentimento escrito do 
proprietário dos estudos originais de 
remissão para os mesmos (carta de acesso);
c) a classificação dos riscos e a rotulagem 
da substância, tal como especificado no 
ponto 4 do anexo IV; 
d) para as substâncias em quantidades 
iguais ou superiores a 10 toneladas por 
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ano, um relatório de segurança química, 
em conformidade com o artigo 13º;
e) a ficha de segurança, caso seja exigida 
em conformidade com o artigo 29º ou, 
alternativamente, orientações sobre a 
utilização segura, tal como especificado no 
anexo I b bis (novo), incluindo uma 
indicação das informações que o 
registando considera confidenciais.

Justificação

A presente alteração especifica as informações a apresentar:

1. O processo individual não é novo, por confronto com a proposta da Comissão, apenas 
integra informações sobre a identidade da empresa, as substâncias e as utilizações.

Algumas informações básicas sobre a exposição têm de ser apresentadas para ajudar os 
fabricantes e importadores de substâncias, em particular em quantidades compreendidas 
entre 1 e 100 toneladas, a fim de desenvolver a ficha de segurança/orientações sobre a 
utilização segura.

2. O processo relativo aos riscos não é novo, por confronto com a proposta da Comissão, e o 
seu conteúdo é especificado no artigo 11º em conexão com os anexos relativos aos ensaios.

3. A classificação e a rotulagem de substâncias perigosas constituirá, tal como na proposta 
da Comissão, um item separado do processo de registo. 

Alteração 79 apresentada pela IMCO
ARTIGO 10, NÚMERO 1 BIS (novo)

 1 bis. No prazo de três meses após o termo 
da fase de pré-registo, a Agência publicará 
a lista das substâncias declaradas nos 
termos do nº 1.

Justificação

A formação de consórcios deve ser encorajada, dando força legal à denominada fase 
de"pré-registo". Os membros de um consórcio devem pagar uma parte equitativa da taxa de 
registo.

Alteração 83 apresentada pela IMCO
Artigo 11, NÚMERO 1

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

refere a alínea a) do artigo 9°, incluirá os 
seguintes dados nas subalíneas i), ii) e iii): 

a) A informação especificada no Anexo V 
relativa às substâncias fabricadas ou 
importadas em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano por 
fabricante ou importador;

a) No caso das substâncias em quantidades 
iguais ou superiores a uma tonelada por 
ano por registando, no mínimo, a 
informação sobre as propriedades físico-
químicas especificada no anexo V, bem 
como qualquer outra informação relevante 
para a caracterização dos riscos sobre as 
propriedades físico-químicas, em termos de 
saúde humana e ambientais da substância 
de que o registando disponha; 

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;

b) No caso das substâncias em quantidades 
iguais ou superiores a 10 toneladas por ano 
por registando, no mínimo, a informação 
especificada no anexo V, bem como 
qualquer outra informação relevante para 
a caracterização dos riscos sobre as 
propriedades físico-químicas, em termos de 
saúde humana e ambientais da substância 
de que o registando disponha, tal como 
especificado no anexo VI, em 
conformidade com o disposto nos nºs 2 e 3 
do artigo 11º bis (novo);

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;

c) No caso das substâncias em quantidades 
iguais ou superiores a 100 toneladas por 
ano por registando, no mínimo, a 
informação especificada nos anexos V e 
VI, bem como qualquer outra informação 
relevante para a caracterização dos riscos 
sobre as propriedades físico-químicas, em 
termos de saúde humana e ambientais da 
substância de que o registando disponha e 
propostas de ensaios para obtenção da 
informação ainda não disponível, 
especificada no anexo VII, em 
conformidade com o disposto nos nºs 2 e 3 
do artigo 11º bis (novo);

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;

d) No caso das substâncias em quantidades 
iguais ou superiores a 1000 toneladas por 
ano por registando, no mínimo, a 
informação especificada nos anexo V e VI, 
bem como qualquer outra informação 
relevante para a caracterização dos riscos 
sobre as propriedades físico-químicas, em 
termos de saúde humana e ambientais da 
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substância de que o registando disponha e 
propostas de ensaios para obtenção da 
informação ainda não disponível, 
especificada nos anexos VII e VIII, em 
conformidade com o disposto nos nºs 2 e 3 
do artigo 11º bis (novo);

Justificação

A presente alteração especifica que todas as informações de que o registando dispõe devem 
ser apresentadas no processo relativo aos riscos de uma substância, para efeitos de registo.

No caso de substâncias em quantidades compreendidas entre 10 e 100 toneladas, para além 
das informações já disponíveis, todas as informações relativas às propriedades físico-
químicas e todas as informações toxicológicas e eco-toxicológicas especificadas no anexo V 
(+) têm de ser produzidas. As informações adicionais especificadas no anexo VI terão de ser 
produzidas paras as substâncias identificadas num processo de rastreio pela Agência, a fim 
de gerar custos adicionais apenas para as substâncias susceptíveis de comportar riscos.

A apresentação de conjuntos completos de informações para as substâncias em quantidades 
compreendidas entre 10 e 100 toneladas é encorajada pela isenção da obrigação de 
pagamento de uma taxa. 

A presente alteração alarga o sistema que exige a apresentação de informações, estabelecido 
no anexo V (+), como ponto de partida e as informações previstas no anexo VI para algumas 
substâncias susceptíveis de comportar riscos após um rastreio pela Agência a substâncias em 
quantidades iguais ou inferiores a 100 toneladas. No caso de substâncias em quantidades 
compreendidas entre 10 e 100 toneladas, as informações exigidas são então especificadas nos 
anexos V a VII, e no caso de substâncias em quantidades iguais ou inferiores a 1000 
toneladas, as informações exigidas são especificadas nos anexos V a VIII.

Alteração 84 apresentada pela IMCO
ARTIGO 11, NÚMERO 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 nº 1, bem como 
qualquer actualização dos outros elementos 
do registo, tendo em conta essas 
informações adicionais.

2. Logo que a quantidade de uma substância 
que já tenha sido registada atinja o limite de 
tonelagem seguinte, o fabricante ou 
importador informará imediatamente a 
Agência e apresentar-lhe-á, no formato 
especificado pelo Agência, uma proposta 
relativa às informações adicionais 
adequadas exigidas no nº 1. O registando 
apresentará as informações adicionais à 
Agência dentro de um prazo estabelecido 
pela Agência, que terá em conta o tempo 
necessário para produzir as informações.
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Justificação
A presente alteração especifica que todas as informações de que o registando dispõe devem 
ser apresentadas no processo relativo aos riscos de uma substância, para efeitos de registo.

No caso de substâncias em quantidades compreendidas entre 10 e 100 toneladas, para além 
das informações já disponíveis, todas as informações relativas às propriedades físico-
químicas e todas as informações toxicológicas e eco-toxicológicas especificadas no anexo V 
(+) têm de ser produzidas. As informações adicionais especificadas no anexo VI terão de ser 
produzidas paras as substâncias identificadas num processo de rastreio pela Agência, a fim 
de gerar custos adicionais apenas para as substâncias susceptíveis de comportar riscos.

A apresentação de conjuntos completos de informações para as substâncias em quantidades 
compreendidas entre 10 e 100 toneladas é encorajada pela isenção da obrigação de 
pagamento de uma taxa. 

A presente alteração alarga o sistema que exige a apresentação de informações, estabelecido 
no anexo V (+), como ponto de partida e as informações previstas no anexo VI para algumas 
substâncias susceptíveis de comportar riscos após um rastreio pela Agência a substâncias em 
quantidades iguais ou inferiores a 100 toneladas. No caso de substâncias em quantidades 
compreendidas entre 10 e 100 toneladas, as informações exigidas são então especificadas nos 
anexos V a VII, e no caso de substâncias em quantidades iguais ou inferiores a 1000 
toneladas, as informações exigidas são especificadas nos anexos V a VIII.

Alteração 86 apresentada pela IMCO
ARTIGO 11 BIS (novo)

Artigo 11º bis
Derrogação aos ensaios com base no risco
1. Sem prejuízo do disposto no artigo 11º, 
os registandos estão dispensados da 
realização dos ensaios previstos nos anexos 
VI, VII e VII se os riscos provocados pela 
substância foram adequadamente 
controlados com base nas informações 
disponíveis sobre as propriedades 
intrínsecas e a exposição for limitada 
através de medidas de gestão dos riscos.
2. A Comissão especificará no anexo IX as 
condições para a derrogação aos ensaios 
com base no risco, em conformidade com o 
procedimento estabelecido no nº 3 do artigo 
130º. Estas condições terão em conta os 
diversos tipos de compartimentos 
ambientais e populações humanas 
expostas, as diversas vias de exposição, a 
duração e frequência da exposição, com 
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base no ponto 5 bis do anexo IV e a 
protecção da vida dos animais. A fim de 
assegurar a proporcionalidade entre os 
custos e os benefícios dos ensaios, as 
condições basear-se-ão num nível razoável 
de garantia para efeitos de demonstração 
de um controlo adequado.
3. A fim de poder beneficiar da derrogação 
aos ensaios com base no risco, o registando 
demonstrará no seu processo relativo aos 
riscos que preenche as condições 
especificadas no anexo IX ou que os riscos 
provocados pela substância podem ser 
adequadamente controlados, remetendo 
para as partes relevantes do relatório de 
segurança química.

Justificação

Os ensaios devem ser orientados para as situações de exposição previstas pelo registando. 
Por esse motivo, para além das regras específicas para a derrogação aos ensaios 
estabelecidas nos anexos referentes aos ensaios (anexos VI a VIII), como regra geral, os 
ensaios podem ser dispensados se for possível demonstrar um controlo adequado dos riscos 
com base nas informações disponíveis sobre os riscos e a situação de exposição ou nas 
medidas de gestão dos riscos adoptadas.

Para facilitar a aplicação desta disposição, a Comissão deve desenvolver orientações gerais, 
tendo em conta as categorias de exposição, tal como especificado no nº 2. Os registandos 
poderão, além disso, demonstrar um controlo adequado dos riscos no seu caso específico.

Alteração 93 apresentada pela IMCO
ARTIGO 13, NÚMERO 4, PARÁGRAFO 2 

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

A avaliação da exposição e a caracterização 
dos riscos devem referir-se a todas as 
utilizações ou categorias de utilização e 
exposição identificadas do fabricante ou 
importador e devem conduzir a um 
conjunto de medidas de gestão dos riscos e 
condições operacionais que assegurem um 
controlo adequado dos riscos.

Justificação

Os fabricantes de substâncias não são capazes de proceder a avaliações individuais 
detalhadas para todas as condições de utilização imagináveis. Tal não seria também 
desejável pelas seguintes razões: uma descrição demasiado detalhada das condições de 
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utilização seguras limita a necessária flexibilidade da utilização da substância e depende da 
transferência extensiva de saber-fazer relacionado com a aplicação (eventualmente sensível) 
para o fabricante da substância. O conceito de categorias de utilização e exposição é 
independente das utilizações individuais. Por esse motivo, torna viável a comunicação na 
cadeia de abastecimento.

Alteração 97 apresentada pela IMCO
TÍTULO II, CAPÍTULO 6, TÍTULO

CAPÍTULO 6 Suprimido
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
APLICÁVEIS ÀS SUBSTÂNCIAS DE 
INTEGRAÇÃO PROGRESSIVA E 
SUBSTÂNCIAS NOTIFICADAS

Alteração 98 apresentada pela IMCO
A SEGUIR AO ARTIGO 20, TÍTULO II BIS (novo)

TÍTULO II bis
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
APLICÁVEIS AO REGISTO DE 
SUBSTÂNCIAS

Justificação

O novo título II bis prevê um pré-registo 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 99 apresentada pela IMCO
 A SEGUIR AO TÍTULO II BIS, CAPÍTULO 1, TÍTULO (novo)

CAPÍTULO 1
PRINCÍPIOS

Alteração 101 apresentada pela IMCO
ARTIGO 21, NÚMERO 2 BIS (novo)

2 bis. O artigo 19º não se aplicará, nos nove 
anos subsequentes à entrada em vigor do 
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presente regulamento, às substâncias de 
integração progressiva fabricadas na 
Comunidade ou importadas, em 
quantidades iguais ou superiores a 10 
toneladas por ano por fabricante ou 
importador, pelo menos uma vez após a 
entrada em vigor do presente regulamento.

Justificação

O texto da proposta da Comissão mantém-se com a excepção prevista na presente alteração.

A alteração introduz um prazo de registo adicional para substâncias em quantidades 
compreendidas entre 10 e 100 toneladas nove anos após a entrada em vigor. Tal distribui a 
carga de trabalho para as substâncias de integração progressiva de forma mais adequada 
durante o período de transição, tanto para as empresas como para a agência. 

Alteração 103 apresentada pela IMCO
A SEGUIR AO ARTIGO 22, CAPÍTULO 2, TÍTULO (novo)

CAPÍTULO 2
PRÉ-REGISTO

Justificação

Estas alterações introduzem um prazo único de registo para todas as substâncias de 
integração progressiva. As substâncias pré-registadas serão incluídas num registo de 
substâncias e serão objecto de publicação. Tal regime assegurará a transparência 
relativamente às substâncias de integração progressiva existentes no mercado e indicará o 
prazo mais precoce para o registo de cada substância.

As alterações encorajarão a formação de consórcios, salvando assim a vida de animais e 
reduzindo os custos para as empresas. Facilitarão igualmente a organização no seio da 
Agência durante a fase de integração progressiva.

 

Alteração 104 apresentada pela IMCO
ARTIGO 22 BIS (novo)

Artigo 22º bis
Obrigação de notificação de substâncias de 

integração progressiva ao registo de 
substâncias 
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1. Salvo disposição em contrário do 
presente regulamento, qualquer fabricante 
ou importador que fabrique ou importe 
uma substância de integração progressiva, 
estreme ou numa preparação, em 
quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano notificará à Agência, o 
mais tardar 18 meses após a entrada em 
vigor do regulamento, as informações 
referidas no nº 2 para inscrição no registo 
de substâncias.
2. As seguintes informações serão 
notificadas no formato especificado pela 
Agência em conformidade com o artigo 
108º:
a) o nome e o endereço do fabricante ou 
importador e o nome da pessoa de 
contacto; o nome de qualquer 
representante, em conformidade com o nº 3 
do artigo 22º ter;
b) uma declaração indicando se foi 
autorizada a publicação, nos termos do nº 2 
do artigo 22º ter, do nome e endereço do 
fabricante ou do importador ou do 
representante designado;
c) o nome da substância e, se for caso 
disso, do grupo de substâncias, incluindo os 
respectivos números EINECS e CAS, se 
disponíveis;
d) o volume de produção anual em 
quantidades progressivas (> 1 t, > 10 t, > 
100 t, > 1000 t);
e) a indicação dos parâmetros toxicológicos 
ou ecotoxicológicos relativamente aos quais 
o fabricante ou importador disponha de 
estudos pertinentes realizados através de 
ensaios próprios com animais vertebrados;
f) uma declaração indicando se a 
substância será utilizada exclusivamente 
como produto intermédio isolado nas 
instalações ou como produto intermédio 
isolado transportado;
g) informação inicial sobre as categorias de 
utilização e exposição especificadas no 
ponto 5 bis do anexo IV;
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h) 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 tiver 
expirado, a Agência pode autorizar, caso se 
justifique, uma notificação ulterior ao 
registo das substâncias, nos termos do nº 2, 
de um pedido apresentado num prazo 
alargado de mais 6 meses após a 
publicação do registo, nos termos  do nº 2 
do artigo 22º ter. Se a Agência recusar a 
notificação ulterior, esta decisão é passível 
de recurso interposto em conformidade 
com o disposto nos artigos 87º, 88º e 89º.
4. Aos fabricantes e importadores que não 
apresentarem as informações exigidas no 
nº 2 não poderá aplicar-se o artigo 21º.
5. A Agência atribuirá um número 
(número de pré-registo) à notificação ao 
registo das substâncias, nos termos do 
presente artigo, registará a data de 
recepção da notificação pela Agência e 
comunicará imediatamente ao fabricante 
ou importador em causa o número de pré-
registo e a data de recepção. 

Justificação

Estas alterações introduzem um prazo único de registo para todas as substâncias de 
integração progressiva. As substâncias pré-registadas serão incluídas num registo de 
substâncias e serão objecto de publicação. Tal regime assegurará a transparência 
relativamente às substâncias de integração progressiva existentes no mercado e indicará o 
prazo mais precoce para o registo de cada substância.

As alterações encorajarão a formação de consórcios, salvando assim a vida de animais e 
reduzindo os custos para as empresas. Facilitarão igualmente a organização no seio da 
Agência durante a fase de integração progressiva. 

Alteração 105 apresentada pela IMCO
ARTIGO 22 TER (novo)

Artigo 22º ter
Registo das substâncias

1. A Agência manterá um registo de 
substâncias que conterá as informações 
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especificadas no artigo 22º bis.
2. A Agência publicará todas as 
substâncias notificadas ao registo das 
substâncias imediatamente após a 
expiração do prazo de notificação previsto 
no nº 1 do artigo 22º bis, indicando:
a) o nome da substância e, se for caso 
disso, do grupo de substâncias, incluindo os 
respectivos números EINECS e CAS, se 
disponíveis;
b) caso seja necessário, o nome e endereço 
do fabricante ou importador, desde que 
exista uma autorização nesse sentido, nos 
termos do nº 2, alínea b), do artigo 22º bis;
c) os parâmetros toxicológicos ou 
ecotoxicológicos relativamente aos quais 
existam estudos obtidos através de ensaios 
com animais vertebrados;
d) o prazo mais precoce para o registo de 
cada substância, nos termos do artigo 21º;

3. Um fabricante ou importador pode 
designar uma pessoa singular ou colectiva 
sediada na Comunidade como seu 
representante para publicação na página 
Web. Desde que o nome do representante 
tenha sido notificado à Agência, nos termos 
do nº 1, alínea a), do artigo 22º bis, a 
identidade do fabricante ou importador não 
será revelada pela Agência, em 
conformidade com o nº 2.
4. A Agência publicará as informações 
previstas no nº 2 para as notificações 
ulteriores, autorizadas nos termos do nº 3 
do artigo 22º bis, no prazo de um mês após 
ter expirado o prazo de notificação ulterior.
5. Os utilizadores a jusante comunicarão à 
Agência, no prazo de 1 ano após a 
publicação do registo das substâncias, nos 
termos do nº 2, a disponibilidade de estudos 
obtidos através de ensaios próprios com 
animais vertebrados sobre parâmetros 
toxicológicos ou ecotoxicológicos. A 
Agência completará o registo das 
substâncias e publicará esses dados 
complementares no prazo de 13 meses após 
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a publicação do registo das substâncias.

Justificação
Estas alterações introduzem um prazo único de registo para todas as substâncias de 
integração progressiva. As substâncias pré-registadas serão incluídas num registo de 
substâncias e serão objecto de publicação. Tal regime assegurará a transparência 
relativamente às substâncias de integração progressiva existentes no mercado e indicará o 
prazo mais precoce para o registo de cada substância.

A publicação precoce de todas as substâncias de integração progressiva permite a 
comunicação entre os fabricantes e os importadores para preparar os processos de registo, 
assim como entre os fornecedores e os utilizadores a jusante. Os utilizadores a jusante 
ficarão a saber que substâncias são apoiadas pelos seus fornecedores. No caso de uma 
substância não ter sido pré-registada pelos seus fornecedores no prazo de 18 meses, os 
utilizadores a jusante terão a oportunidade de encontrar um novo fornecedor ou importador 
ou de importar eles próprios as substâncias e dispõem de um prazo adicional de seis meses 
para proceder ao pré-registo dessas substâncias.

Alteração 118 apresentada pela IMCO
ARTIGO 26

Artigo 26º Suprimido
Obrigação de pré-registo das substâncias 
de integração progressiva
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:
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 
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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;
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°s 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°s 1 a 4. As autoridades 
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competentes dos Estados-Membros também 
terão acesso a esses dados.

Justificação

Este artigo caduca em consequência dos novos artigos 22º bis a 22° ter.    

Alteração 119 apresentada pela IMCO
ARTIGO 27, NÚMERO 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, importadores e 
utilizadores a jusante que tiverem 
comunicado informações à Agência, em 
conformidade com o artigo 26º bis, e todos 
os registandos de uma mesma substância de 
integração progressiva participarão num 
fórum de intercâmbio de informações sobre 
uma substância (FIIS) até à expiração do 
prazo referido no nº 3 do artigo 21º.

Justificação

Em conjugação com as alterações relativas ao nº 4 do artigo 5º e ao artigo 43º-A e com o 
enunciado do nº 2, alínea b), do artigo 111º, esta alteração encoraja vivamente os 
registandos a chegarem a acordo sobre uma interpretação dos dados relativos aos riscos, de 
forma a produzir um conjunto de dados por substância. Esta alteração clarifica igualmente a 
duração do FIIS, de modo a que as PME que registem substâncias químicas de baixo volume 
tenham acesso a esses dados.  

Alteração 126 apresentada pela IMCO
ARTIGO 28, NÚMERO 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 
sobre quem o fará em nome dos outros 
participantes.

2. Se não houver um estudo pertinente 
envolvendo ensaios em animais vertebrados 
disponível no FIIS para uma determinada 
categoria de utilização e exposição, o 
participante entrará em contacto com outros 
participantes desse Fórum que tiverem 
apresentado informações sobre a matéria e 
que possam ter necessidade de executar esse 
estudo. Os participantes tomarão todas as 
medidas razoáveis para chegar a acordo 
sobre quem o fará em nome dos outros 
participantes.
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Justificação

A alteração decorre da introdução das categorias de utilização e exposição, incluindo uma 
simplificação linguística.

Alteração 136 apresentada pela IMCO
ARTIGO 29, NÚMERO 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, os perfis de exposição 
pertinentes ou as categorias de utilização e 
exposição relevantes serão descritos nas 
diferentes secções da ficha de segurança 
e/ou colocados à disposição por via 
electrónica. 

Justificação

Formulação mais precisa da primitiva alteração 135 em consequência da introdução de 
categorias de utilização e exposição. 

Alteração 137 apresentada pela IMCO
ARTIGO 29, NÚMERO 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 utilizações ou categorias de 
exposição e utilização 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 147 apresentada pela IMCO
ARTIGO 34, NÚMERO 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 

2. Qualquer utilizador a jusante terá direito a 
comunicar uma utilização ou categorias de 
utilização e 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 
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fornecedor a elaboração de um perfil de 
exposição para a referida utilização, para 
inclusão na avaliação de segurança química.

informações suficientes que permitam ao seu 
fornecedor tê-la 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 149 apresentada pela IMCO
ARTIGO 34, NÚMERO 4, PARÁGRAFO 1

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 exposição que não se enquadre 
nas condições descritas num perfil de 
exposição ou nas categorias 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 por 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 150 apresentada pela IMCO
ARTIGO 35, NÚMERO 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 
lhe tiver sido fornecida uma ficha de 
segurança que inclua um perfil de 

1. Antes de dar início à utilização 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, 
caso a utilização se situe fora dos perfis de 
exposição ou das categorias de utilização e 
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exposição e o utilizador a jusante estiver a 
fazer uma utilização da substância que não 
se enquadre nas condições descritas nesse 
perfil de exposição.

exposição identificadas pelo agente na 
respectiva ficha de segurança.

Justificação

A alteração decorre da introdução das categorias de utilização e exposição, incluindo uma 
simplificação linguística.

Alteração 151 apresentada pela IMCO
ARTIGO 35, NÚMERO 2, ALÍNEA E)

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

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

Alteração 152 apresentada pela IMCO
ARTIGO 35, NÚMERO 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.

Suprimido

Justificação

A proposta relativa a ensaios suplementares em 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 171 apresentada pela IMCO
A SEGUIR AO ARTIGO 43, CAPÍTULO 2 BIS (novo)

CAPÍTULO 2 BIS
VERIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE 

REGISTO RELATIVOS A 
SUBSTÂNCIAS EM QUANTIDADES 
COMPREENDIDAS ENTRE 1 E 10 

TONELADAS
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Justificação

Estas alterações permitem à Agência identificar as substâncias em relação às quais as 
informações referidas no anexo V estão incompletas e que podem colocar um elevado risco. 
No caso das substâncias prioritárias, as informações incompletas em relação às 
especificadas no anexo V serão produzidas e apresentadas pelas empresas. Os critérios de 
verificação são os seguintes: processos incompletos, indícios da presença de substâncias 
CMR e PBT, exposição elevada, quantidades agregadas e problemas detectados a nível das 
medidas de aplicação. Por razões de funcionalidade e proporcionalidade, é necessário que 
pelo menos dois desses critérios sejam preenchidos para que uma substância seja 
seleccionada. 

Além disso, a Agência pode sugerir outros critérios de verificação à Comissão, que dispõe da 
competência para os inserir no novo anexo III bis ao presente regulamento.

Alteração 172 apresentada pela IMCO
ARTIGO 43-A (novo)

Artigo 43º-A
Identificação de substâncias sujeitas a 

pedidos de informações complementares
1. A Agência poderá proceder a uma 
verificação de todos os processos de registo 
relativos a substâncias que apenas foram 
registadas em quantidades inferiores a 100 
toneladas a fim de identificar as 
substâncias que podem comportar um risco 
elevado, pelo facto de preencherem, pelo 
menos, dois dos critérios seguintes:
a) Substâncias de exposição potencialmente 
elevada resultante:
i) da utilização pelo consumidor; ou
ii) da utilização em diversas aplicações 
profissionais; ou
iii) da utilização em diversas aplicações 
industriais; 
b) Substâncias em relação às quais foram 
apresentadas informações incompletas 
sobre as propriedades que têm implicações 
sobre a saúde humana ou o ambiente;
c) Substâncias em relação às quais existem 
provas científicas de que são susceptíveis de 
satisfazer os critérios de classificação como 
cancerígenas, mutagénicas, tóxicas para o 
aparelho reprodutor das categorias 1 e 2 ou 
os critérios do anexo XII, e em relação às 
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quais são limitadas as informações sobre as 
propriedades perigosas indicadas;
d) Substâncias que tenham sido registadas 
por pelo menos 20 registandos, desde que 
estes não tenham demonstrado a ausência 
de exposição ou não existam provas 
científicas da ausência de riscos;
e) Substâncias em relação às quais os 
resultados das actividades de aplicação ou 
de controlo nos Estados-Membros indicam 
a existência de riscos para a saúde humana 
e para o ambiente.
2. A Agência exigirá que os registandos das 
substâncias identificadas na sequência da 
verificação apresentem, em conformidade 
com os artigos 11º bis e 12, 
a) A informação especificada no anexo VI 
para as substâncias em quantidades 
compreendidas ente 10 e 100 toneladas por 
ano, no prazo de 2 anos; e 
b) A informação especificada no anexo V 
para as substâncias em quantidades 
compreendidas ente 1 e 10 toneladas por 
ano, no prazo de 1 ano.
3. A Agência poderá propor à Comissão 
critérios de verificação suplementares. A 
Comissão tomará uma decisão sobre a 
inclusão de critérios suplementares no 
anexo III bis, em conformidade com o 
procedimento estabelecido no nº 3 do artigo 
130º.

Justificação
Estas alterações permitem à Agência identificar as substâncias em relação às quais as 
informações referidas no anexo V estão incompletas e que podem colocar um elevado risco. 
No caso das substâncias prioritárias, as informações incompletas em relação às 
especificadas no anexo V serão produzidas e apresentadas pelas empresas. Os critérios de 
verificação são os seguintes: processos incompletos, indícios da presença de substâncias 
CMR e PBT, exposição elevada, quantidades agregadas e problemas detectados a nível das 
medidas de aplicação. Por razões de funcionalidade e proporcionalidade, é necessário que 
pelo menos dois desses critérios sejam preenchidos para que uma substância seja 
seleccionada.

Além disso, a Agência pode sugerir outros critérios de verificação à Comissão, que dispõe da 
competência para os inserir no novo anexo III bis ao presente regulamento.
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Alteração 173 apresentada pela IMCO
ARTIGO 43-A BIS (novo)

Artigo 43º-A bis
Elaboração de informações 

complementares em caso de vários 
registandos

1. Se vários registandos tiverem de 
apresentar as informações especificadas no 
nº 2 do artigo 43º-A relativas à mesma 
substância, a Agência comunicará a todos 
esses registandos a identidade dos outros. 
2. Todos os registandos a quem é exigida a 
apresentação das mesmas informações 
dispõem de um prazo de três meses para 
chegar a acordo sobre quem produzirá as 
informações em nome dos outros. Na 
ausência de um acordo, a Agência 
designará um dos registandos como 
responsável pela produção das 
informações.
3. O custo da produção das informações 
complementares necessárias para satisfazer 
os requisitos dos anexos V ou VI será 
equitativamente partilhado entre todos os 
registandos da substância, a menos que se 
chegue a acordo noutro sentido.

Justificação
Em caso de vários registandos, será produzido um único conjunto de dados, cujo custo será 
partilhado entre todos os registandos dessa substância.

Alteração 205 apresentada pela IMCO
ARTIGO 55, NÚMERO 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 206 apresentada pela IMCO
ARTIGO 55, NÚMERO 2, PARTE INTRODUTÓRIA
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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 poderão ser isentadas 
da obrigatoriedade da autorização. Ao 
determinar essas isenções, ter-se-á em conta, 
nomeadamente, o seguinte:

Alteração 207 apresentada pela IMCO
ARTIGO 55, NÚMERO 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 212 apresentada pela IMCO
ARTIGO 57, NÚMERO 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 214 apresentada pela IMCO
ARTIGO 59, NÚMERO 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 
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 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 215 apresentada pela IMCO
ARTIGO 59, NÚMERO 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;
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Alteração 216 apresentada pela IMCO
ARTIGO 60, NÚMERO 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 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 217 apresentada pela IMCO
ARTIGO 60, NÚMERO 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 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.

Alteração 218 apresentada pela IMCO
ARTIGO 61, NÚMERO 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.



PE 353.529v03-00 228/957 RR\586024PT.doc

PT

Alteração 275 apresentada pela IMCO
ANEXO I, SECÇÃO 0, PONTO 0.6.

0.6. O principal elemento da parte do 
relatório de segurança química relativa à 
exposição é a descrição do perfil ou perfis de 
exposição associados ao fabricante ou 
importador e do perfil ou perfis que o 
fabricante ou importador recomendem para a 
utilização ou utilizações identificadas. Os 
perfis de exposição conterão uma descrição 
das medidas de gestão de riscos postas em 
prática pelo fabricante ou importador e que o 
mesmo recomende que os utilizadores a 
jusante ponham em prática. Se a substância 
for colocada no mercado, os perfis de 
exposição, incluindo as medidas de gestão 
de riscos, serão resumidos num anexo da 
ficha de segurança, em conformidade com o 
anexo IA.

0.6. O principal elemento da parte do 
relatório de segurança química relativa à 
exposição é a descrição da(s) categoria(s) de 
utilização e exposição ou do perfil ou perfis 
de exposição associados ao fabricante ou 
importador e da(s) categoria(s) de utilização 
e exposição do perfil ou perfis que o 
fabricante ou importador recomendem para a 
utilização ou utilizações identificadas. As 
categorias de utilização e exposição 
conterão uma descrição geral das medidas 
de gestão dos riscos, enquanto os perfis de 
exposição conterão uma descrição concreta 
e pormenorizada das medidas de gestão de 
riscos postas em prática pelo fabricante ou 
importador e que o mesmo recomende que 
os utilizadores a jusante ponham em prática. 
Se a substância for colocada no mercado, os 
perfis de exposição, incluindo as medidas de 
gestão de riscos, serão resumidos num anexo 
da ficha de segurança, em conformidade 
com o anexo IA.

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. Ambos os casos 
devem ser autorizados: uma descrição dos riscos de perfis de exposição individuais, com uma 
descrição detalhada das condições de utilização e das medidas de gestão dos riscos, e uma 
descrição geral dos riscos para cada uso relevante e categoria de exposição.

Alteração 276 apresentada pela IMCO
ANEXO I, SECÇÃO 0, PONTO 0.7.

0.7. O grau de pormenor exigido na 
descrição de um perfil de exposição variará 
substancialmente de caso para caso, em 
função da utilização da substância, das 
propriedades perigosas desta e do volume de 
informação acessível ao fabricante ou 
importador. Os perfis de exposição podem 
descrever as medidas apropriadas de gestão 
de riscos aplicáveis a várias utilizações de 
uma substância. Um determinado perfil de 
exposição pode, portanto, cobrir uma vasta 
gama de utilizações.

0.7. A descrição pormenorizada de um 
perfil de exposição variará substancialmente 
de caso para caso, em função da utilização 
da substância, das propriedades perigosas 
desta e do volume de informação acessível 
ao fabricante ou importador. As categorias 
de utilização e exposição estruturam e 
descrevem as condições gerais de utilização 
e exposição que podem ser aplicadas a 
várias utilizações.
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Justificação

Deve ser estabelecida uma distinção clara entre perfil de exposição, que constitui uma 
descrição detalhada das medidas de gestão de riscos e condições de utilização, e categorias 
de utilização e exposição, que cobrem um amplo espectro de utilizações ou aplicações. 

Alteração 277 apresentada pela IMCO
ANEXO I, SECÇÃO 0, PONTO 0.8.

0.8. As avaliações de segurança química e a 
elaboração dos relatórios de segurança 
química pelo fabricante ou importador 
poderão seguir um processo iterativo. As 
iterações poderão abranger, por um lado, a 
definição e revisão do perfil ou perfis de 
exposição - que poderão incluir a definição e 
aplicação, ou recomendação, de medidas de 
gestão de riscos - e, por outro, decorrer da 
necessidade de obter mais informações. A 
obtenção de mais informações terá por 
objectivo uma caracterização mais precisa 
dos riscos, com base numa avaliação mais 
perfeita dos perigos ou da exposição. Este 
procedimento possibilitará a comunicação 
das informações apropriadas, na ficha de 
segurança, para jusante na cadeia de 
abastecimento.

0.8. As avaliações de segurança química e a 
elaboração dos relatórios de segurança 
química pelo fabricante ou importador 
poderão seguir um processo iterativo. As 
iterações poderão abranger, por um lado, a 
definição e revisão das categorias de 
utilização e exposição ou do perfil ou perfis 
de exposição - que poderão incluir a 
definição e aplicação, ou recomendação, de 
medidas de gestão de riscos - e, por outro, 
decorrer da necessidade de obter mais 
informações.

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição.

Alteração 278 apresentada pela IMCO
ANEXO I, SECÇÃO 0, PONTO 0.12.

0.12. A parte A do relatório de segurança 
química incluirá uma declaração de que o 
fabricante ou importador pôs em prática as 
medidas de gestão de riscos descritas nos 
perfis de exposição relevantes para a sua 
utilização ou utilizações próprias e 
comunicou os perfis de exposição para as 
utilizações identificadas, na ficha de 
segurança, a todos os utilizadores 
conhecidos a jusante na cadeia de 
abastecimento. 

0.12. A parte A do relatório de segurança 
química incluirá uma declaração de que o 
fabricante ou importador pôs em prática as 
medidas de gestão de riscos descritas nos 
perfis de exposição relevantes para a sua 
utilização ou utilizações próprias e 
comunicou as categorias de utilização e 
exposição para as utilizações identificadas, 
na ficha de segurança, a todos os utilizadores 
conhecidos a jusante na cadeia de 
abastecimento. 
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Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. No relatório de 
segurança, deve ser, em princípio, feita referência às categorias de utilização e exposição. Na 
ficha de segurança, apenas devem ser declaradas as categorias de utilização e exposição. 

Alteração 279 apresentada pela IMCO
ANEXO I, SECÇÃO 1, PONTO 1.4.1., PARTE INTRODUTÓRIA

1.4.1. Com base nos resultados das três 
primeiras etapas, deverão ser determinados 
para a substância um ou mais DNEL que 
reflictam a(s) via(s), a duração e a 
frequência prováveis de exposição. Em 
função do perfil ou perfis de exposição, 
poderá ser suficiente um único DNEL. 
Todavia, atentos os dados disponíveis e o 
perfil ou perfis de exposição do ponto 5 do 
relatório de segurança química, pode ser 
necessário determinar DNEL diferentes para 
cada população humana pertinente (por 
exemplo, trabalhadores, consumidores e 
pessoas que possam ser expostas 
indirectamente, através do ambiente) e, 
eventualmente, para determinadas 
subpopulações (por exemplo, crianças e 
mulheres grávidas), bem como para 
diferentes vias de exposição. Será necessária 
uma justificação pormenorizada, 
especificando, nomeadamente, as razões de 
escolha dos dados utilizados, a via de 
exposição (oral, dérmica ou por inalação) e a 
duração e frequência de exposição à 
substância para as quais o DNEL for válido. 
Se for provável mais do que uma via de 
exposição, deve ser determinado um DNEL 
para cada via de exposição e para a 
exposição resultante da combinação de 
todas essas vias. Na determinação de um 
DNEL serão tidos em conta, nomeadamente, 
os seguintes factores:

1.4.1. Com base nos resultados das três 
primeiras etapas, deverão ser determinados 
para a substância valores DNEL para cada 
categoria relevante de utilização e 
exposição que reflictam a(s) via(s), a 
duração e a frequência de exposição 
previstas. Todavia, atentos os dados 
disponíveis e as categorias de utilização e 
exposição ou o perfil ou perfis de exposição 
do ponto 5 do relatório de segurança 
química, pode ser necessário determinar 
DNEL diferentes para cada população 
humana pertinente (por exemplo, 
trabalhadores, consumidores e pessoas que 
possam ser expostas indirectamente, através 
do ambiente) e, eventualmente, para 
determinadas subpopulações (por exemplo, 
crianças e mulheres grávidas), bem como 
para diferentes vias de exposição. Será 
necessária uma justificação, especificando, 
nomeadamente, as razões de escolha dos 
dados utilizados, a via de exposição (oral, 
dérmica ou por inalação) e a duração e 
frequência de exposição à substância para as 
quais o DNEL for válido. Se existir mais do 
que uma via de exposição, deve ser 
determinado um DNEL para cada via de 
exposição. Na determinação de um DNEL 
serão tidos em conta, nomeadamente, os 
seguintes factores:

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. É necessário 
clarificar que deve ser estabelecido um DNEL para cada utilização e categoria de exposição 
pretendida, independentemente da probabilidade. 
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Alteração 280 apresentada pela IMCO
ANEXO I, SECÇÃO 3, PONTO 3.3.1.

3.3.1. Com base nos dados disponíveis, deve 
ser determinada a PNEC referente a cada 
domínio ambiental. A PNEC pode ser 
calculada por aplicação de um factor de 
avaliação apropriado a valores de efeitos 
(por exemplo, CL50 ou NOEC) determinados 
em ensaios realizados em organismos. Os 
factores de avaliação exprimem a diferença 
entre os valores de efeitos determinados para 
um número limitado de espécies em ensaios 
laboratoriais e a PNEC para o domínio 
ambiental.

3.3.1. Com base nos dados disponíveis, deve 
ser determinada a PNEC referente a cada 
categoria de utilização e exposição 
relevante para o domínio ambiental. A 
PNEC pode ser calculada por aplicação de 
um factor de avaliação apropriado a valores 
de efeitos (por exemplo, CL50 ou NOEC) 
determinados em ensaios realizados em 
organismos. Os factores de avaliação 
exprimem a diferença entre os valores de 
efeitos determinados para um número 
limitado de espécies em ensaios laboratoriais 
e a PNEC para o domínio ambiental.

Justificação

 A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição.

Alteração 282 apresentada pela IMCO
ANEXO I, SECÇÃO 5, PONTO 5.1., TÍTULO E PONTO 5.1.1., PARTE INTRODUTÓRIA 

5.1. Primeira etapa: Definição de perfis de 
exposição 

5.1. Primeira etapa: Definição de categorias 
de utilização e exposição ou de perfis de 
exposição

5.1.1. Devem ser definidos perfis de 
exposição para o fabrico na Comunidade, a 
utilização própria do fabricante ou 
importador e todas as utilizações 
identificadas. Um perfil de exposição é o 
conjunto das condições que descrevem o 
modo como a substância é fabricada ou 
utilizada durante o seu ciclo de vida e como 
o fabricante ou importador controla, ou 
recomenda aos utilizadores a jusante que 
controlem, a exposição de pessoas e do 
ambiente. Esses perfis de exposição podem 
ser tão amplos ou específicos quanto 
necessário. O perfil de exposição deve ser 
apresentado na rubrica pertinente do 
relatório de segurança química e resumido 
num anexo da ficha de segurança, com um 
título curto apropriado que descreva breve 

5.1.1. Devem ser definidos categorias de 
utilização e exposição ou perfis de 
exposição para o fabrico na Comunidade, a 
utilização própria do fabricante ou 
importador e todas as utilizações 
identificadas. Nas categorias de utilização e 
exposição serão descritas as condições 
gerais de utilização, medidas e instruções 
destinadas à protecção do ser humano e do 
ambiente e que sejam adequadas à 
observância dos valores DNEL e PNEC 
prescritos. Um perfil de exposição é a 
descrição das condições específicas que 
descrevem o modo como a substância é 
fabricada ou utilizada durante o seu ciclo de 
vida e como o fabricante ou importador, 
mediante a adopção de medidas concretas 
de protecção controla, ou recomenda aos 
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e genericamente a utilização em causa. Os 
perfis de exposição incluirão, 
nomeadamente, sendo relevante, uma 
descrição:

utilizadores a jusante que controlem, a 
exposição de pessoas e do ambiente. O perfil 
de exposição deve ser apresentado na rubrica 
pertinente do relatório de segurança química. 
Os perfis de exposição incluirão, 
nomeadamente, sendo relevante, uma 
descrição:

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. Em princípio, 
apenas devem ser estabelecidas as categorias de utilização e exposição. As medidas gerais 
para a protecção dos seres humanos e do ambiente para estas categorias devem ser definidas 
e comunicadas aos clientes na ficha de segurança. Os perfis de exposição especificam 
condições específicas de utilização e medidas.

Alteração 284 apresentada pela IMCO
ANEXO I, SECÇÃO 5, PONTO 5.2., TÍTULO E PONTO 5.2.1.

5.2. Segunda etapa: Estimativa da exposição 5.2. Segunda etapa: Estimativa ou definição 
da exposição

5.2.1. Para cada perfil de exposição definido, 
será apresentada uma estimativa de 
exposição na rubrica pertinente do relatório 
de segurança química; se for caso disso, e 
em conformidade com o artigo 29º, essa 
estimativa será resumida num anexo da 
ficha de segurança. A estimativa da 
exposição compreende três elementos: 1) 
uma estimativa das emissões, 2) a evolução 
química e os seus mecanismos e 3) uma 
estimativa dos níveis de exposição.

5.2.1. Para cada categoria de utilização e 
exposição ou perfil de exposição definido, 
será apresentada uma estimativa ou 
definição de exposição na rubrica pertinente 
do relatório de segurança química. A 
estimativa ou definição da exposição 
compreende três elementos: 1) uma 
estimativa ou definição das emissões, 2) a 
evolução química e os seus mecanismos e 3) 
uma estimativa ou definição dos níveis de 
exposição.

Justificação

A definição específica de exposições/emissões deve ser incluída e deve sobrepor-se às 
estimativas. Os modelos de estimativas de exposição apenas devem ser utilizados quando não 
existirem dados de medição concretos (a realidade prevalece sobre observações modelo 
incertas).

Alteração 285 apresentada pela IMCO
ANEXO I, SECÇÃO 5, PONTOS 5.2.2. A 5.2.4., PARTE INTRODUTÓRIA

5.2.2. Na estimativa das emissões devem 
ter-se em conta as emissões durante todas as 
partes relevantes do ciclo de vida da 

5.2.2. Na estimativa ou definição das 
emissões devem ter-se em conta as emissões 
durante todas as partes relevantes do ciclo de 
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substância, pressupondo-se que foram postas 
em prática as medidas de gestão de riscos 
descritas no perfil de exposição.

vida da substância, pressupondo-se que 
foram postas em prática as medidas de 
gestão de riscos descritas nas categorias de 
utilização ou exposição ou no perfil de 
exposição.

5.2.3. Devem ser caracterizados os eventuais 
processos de degradação, transformação ou 
reacção e estimados a disseminação e o 
destino ambientais.

5.2.3. Devem ser caracterizados os eventuais 
processos de degradação, transformação ou 
reacção e estimados a disseminação e o 
destino ambientais.

5.2.4. Os níveis de exposição devem ser 
estimados para todas as populações humanas 
(trabalhadores, consumidores e pessoas que 
possam ser expostas indirectamente através 
do ambiente) e domínios ambientais que se 
saiba estarem expostos à substância, ou que 
seja razoável prever que possam está-lo. 
Deve ser tida em conta cada via relevante de 
exposição humana (por inalação, por via 
oral, por via dérmica e por combinação de 
todas as vias de exposição relevantes). Essas 
estimativas devem atender às variações 
espácio-temporais do padrão de exposição. 
As estimativas de exposição devem, 
nomeadamente, ter em conta o seguinte:

5.2.4. Os níveis de exposição devem ser 
estimados ou definidos para todas as 
populações humanas (trabalhadores, 
consumidores e pessoas que possam ser 
expostas indirectamente através do 
ambiente) e domínios ambientais em que a 
exposição à substância seja previsível com 
base nas utilizações identificadas e numa 
utilização adequada. Deve ser tida em conta 
cada via relevante de exposição humana (por 
inalação, por via oral, por via dérmica e por 
combinação de todas as vias de exposição 
relevantes). Essas estimativas devem atender 
às variações espácio-temporais do padrão de 
exposição. As estimativas de exposição 
devem, nomeadamente, ter em conta o 
seguinte:

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. Sempre que 
existam dados concretos para exposições ou emissões, estes devem ser utilizados e 
privilegiados em relação às estimativas. As estimativas (derivadas de modelos) apenas devem 
ser utilizadas quando não existem dados de medição concretos. 

Alteração 286 apresentada pela IMCO
ANEXO I, SECÇÃO 5, PONTO 5.2.4, TRAVESSÕES 8 E 9

- as vias prováveis de exposição e o 
potencial de absorção das pessoas;

- as vias de exposição e o potencial de 
absorção das pessoas;

- os mecanismos prováveis de chegada ao 
ambiente e a disseminação e degradação 
e/ou transformação ambientais (ver também 
a primeira etapa do ponto 3).

- os mecanismos de chegada ao ambiente e a 
disseminação e degradação e/ou 
transformação ambientais (ver também a 
primeira etapa do ponto 3).
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Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. Sempre que 
existam dados concretos para exposições ou emissões, estes devem ser utilizados e 
privilegiados em relação às estimativas. As estimativas (derivadas de modelos) apenas devem 
ser utilizadas quando não existem dados de medição concretos.

 

Alteração 287 apresentada pela IMCO
ANEXO I, SECÇÃO 5, PONTO 5.2.5.

5.2.5. Se existirem dados de exposição 
adequadamente medidos e representativos, a 
avaliação da exposição deve tê-los 
particularmente em conta. Na estimativa 
dos níveis de exposição podem ser utilizados 
modelos apropriados. Também poderão ser 
tidos em conta dados relevantes de 
monitorização de substâncias com padrões 
de utilização e exposição análogos ou com 
propriedades análogas.

5.2.5. Se existirem dados de exposição 
adequadamente medidos e representativos, a 
avaliação da exposição deve conferir-lhes 
prioridade. Na estimativa dos níveis de 
exposição podem ser utilizados modelos 
apropriados. Também deverão ser tidos em 
conta dados relevantes de monitorização de 
substâncias com padrões de utilização e 
exposição análogos ou com propriedades 
análogas.

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. Sempre que 
existam dados concretos para exposições ou emissões, estes devem ser utilizados e 
privilegiados em relação às estimativas. As estimativas (derivadas de modelos) apenas devem 
ser utilizadas quando não existem dados de medição concretos.

 

Alteração 288 
ANEXO I, SECÇÃO 6, PONTOS 6.1. E 6.2.

6.1. Para cada perfil de exposição, será 
apresentada uma caracterização dos riscos na 
rubrica pertinente do relatório de segurança 
química.

6.1. Para cada categoria de utilização e 
exposição ou perfil de exposição, será 
apresentada uma caracterização dos riscos na 
rubrica pertinente do relatório de segurança 
química.

6.2. Na caracterização dos riscos devem 
ter-se em conta as populações humanas 
(expostas enquanto trabalhadores, 
consumidores ou indirectamente através do 
ambiente, ou através de combinações destas 
possibilidades, se for relevante) e os 
domínios ambientais que se saiba estarem 
expostos à substância, ou que seja razoável 
prever que possam está-lo, pressupondo-se 

6.2. Na caracterização dos riscos devem 
ter-se em conta as populações humanas 
(expostas enquanto trabalhadores, 
consumidores ou indirectamente através do 
ambiente, ou através de combinações destas 
possibilidades, se for relevante) e os 
domínios ambientais em que a exposição à 
substância seja previsível com base nas 
utilizações identificadas e numa utilização 
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que foram postas em prática as medidas de 
gestão de riscos descritas nos perfis de 
exposição do ponto anterior. O risco 
ambiental global associado à substância 
também deve ser analisado, por integração 
dos resultados correspondentes a todos os 
domínios ambientais relevantes e a todas as 
fontes de emissão/libertação da substância.

adequada, pressupondo-se que foram postas 
em prática as medidas de gestão de riscos 
descritas nos perfis de exposição do ponto 
anterior. O risco ambiental global associado 
à substância também deve ser analisado, por 
integração dos resultados correspondentes a 
todos os domínios ambientais relevantes e a 
todas as fontes de emissão/libertação da 
substância.

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. Além disso, a 
caracterização dos riscos apenas dizer respeito às exposições efectivamente previstas com 
base na utilização identificada apoiada pelo fabricante ou utilizador a jusante, e com base 
numa utilização adequada.

Alteração 289 apresentada pela IMCO
ANEXO I, SECÇÃO 6, PONTO 6.4., PARTE INTRODUTÓRIA E TRAVESSÃO 1

6.4. Para um dado perfil de exposição, a 
exposição de pessoas e do ambiente pode ser 
considerada adequadamente controlada se:

6.4. Para uma dada categoria de utilização 
e exposição ou um dado perfil de exposição, 
a exposição de pessoas e do ambiente pode 
ser considerada adequadamente controlada 
se:

- os níveis de exposição estimados no ponto 
6.2 não excederem o DNEL apropriado e a 
PNEC determinados, respectivamente, nos 
pontos 1 e 3; e

- os níveis de exposição estimados e ou 
definidos no ponto 6.2 não excederem o 
DNEL apropriado e a PNEC determinados, 
respectivamente, nos pontos 1 e 3; e

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. Além disso, a 
caracterização dos riscos apenas dizer respeito às exposições efectivamente previstas com 
base na utilização identificada apoiada pelo fabricante ou utilizador a jusante, e com base 
numa utilização adequada. 

Alteração 290 apresentada pela IMCO
ANEXO I, SECÇÃO 6, PONTO 6.5., PARÁGRAFO 1

6.5. No caso dos efeitos nas pessoas e dos 
domínios ambientais para os quais não tenha 
sido possível determinar um DNEL ou uma 
PNEC, será efectuada uma avaliação 
qualitativa da probabilidade de os efeitos 
serem evitados ao pôr em prática o perfil de 

6.5. No caso dos efeitos nas pessoas e dos 
domínios ambientais para os quais não tenha 
sido possível determinar um DNEL ou uma 
PNEC, será efectuada uma avaliação 
qualitativa da probabilidade de os efeitos 
serem evitados ao pôr em prática as medidas 
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exposição. de gestão dos riscos.

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. Além disso, a 
caracterização dos riscos apenas dizer respeito às exposições efectivamente previstas com 
base na utilização identificada apoiada pelo fabricante ou utilizador a jusante, e com base 
numa utilização adequada. 

Alteração 291 apresentada pela IMCO
ANEXO I, SECÇÃO 7, PARTE C, PONTO 5.1., TÍTULO

5.1. [Título do perfil de exposição 1] 5.1. [Título da categoria de utilização e 
exposição ou do perfil de exposição 1]

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. A presente 
alteração não afecta os títulos dos subpontos 5.2.1., 8.2., 8.3.1., 6.1. e 6.2.

Alteração 292 apresentada pela IMCO
ANEXO IA, PONTO 1.2.

Indicar as utilizações conhecidas da 
substância ou preparação. Quando forem 
possíveis muitas utilizações, apenas haverá 
que indicar as mais importantes ou 
comuns. Incluir uma breve descrição da 
função efectivamente desempenhada: 
retardador de chama, antioxidante, etc.

Indicar as utilizações previstas da substância 
ou preparação de acordo com as categorias 
de utilização e exposição da substância ou 
preparação (utilizações identificadas). 
Podem ainda ser identificadas 
determinadas utilizações. 

Se for exigido um relatório de segurança 
química, a ficha de segurança deve conter 
informações sobre todas as utilizações 
identificadas relevantes para o destinatário 
da ficha. Essas informações devem ser 
coerentes com as utilizações identificadas e 
os perfis de exposição definidos no anexo 
da ficha de segurança.

Se for exigido um relatório de segurança 
química para uma substância ou para 
determinados componentes de uma 
preparação, a ficha de segurança deve 
conter informações sobre todas as 
utilizações identificadas relevantes para o 
destinatário da ficha. Essas informações 
devem ser coerentes com as utilizações 
identificadas.

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. A indicação, no 
relatório de segurança, de todas as categorias relevantes de utilização e exposição é 
obrigatória, enquanto a indicação adicional de usos específicos é facultativa. Importa 
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salientar que, a fim de assegurar a coerência da ficha de segurança, são necessários outros 
ajustamentos.

Alteração 293 apresentada pela IMCO
ANEXO IA, PONTO 3, PARÁGRAFO 1

3. As informações fornecidas devem 
possibilitar ao destinatário a pronta 
identificação de qualquer perigo associado 
aos componentes da preparação. Os perigos 
da própria preparação devem ser indicados 
na rubrica 3.

3. As informações fornecidas devem 
possibilitar ao destinatário a pronta 
identificação de qualquer perigo associado 
aos componentes da preparação que se 
afigure relevante para a avaliação dos 
riscos e as medidas de gestão dos mesmos. 
São relevantes os componentes que 
requerem - em função das categorias de 
utilização e exposição - a adopção de 
medidas adequadas às substâncias. Os 
perigos da própria preparação devem ser 
indicados na rubrica 3.

Justificação

Para que as preparações possam ser utilizadas de forma segura, não é necessário que todos 
os componentes sejam revelados. Apenas os componentes para os quais é necessário adoptar 
medidas específicas devem ser indicados. Muitas medidas de segurança, designadamente as 
aplicáveis a preparações corrosivas ou inflamáveis (designadamente a utilização de óculos 
de protecção, ou medidas de protecção contra incêndios) não são determinadas com base 
numa substância específica.

Alteração 294 apresentada pela IMCO
ANEXO IA, PONTO 3.2., PARTE INTRODUTÓRIA

3.2. No caso das preparações classificadas 
de perigosas em conformidade com a 
Directiva 1999/45/CE, devem ser indicadas 
as substâncias seguintes, bem como a sua 
concentração ou intervalo de concentração:

3.2. No caso das preparações classificadas 
de perigosas em conformidade com a 
Directiva 1999/45/CE, devem ser indicadas 
as substâncias relevantes, bem como a sua 
concentração ou intervalo de concentração:

Justificação

Para que as preparações possam ser utilizadas de forma segura, não é necessário que todos 
os componentes sejam revelados. Apenas os componentes para os quais é necessário adoptar 
medidas específicas devem ser indicados. Muitas medidas de segurança, designadamente as 
aplicáveis a preparações corrosivas ou inflamáveis (designadamente a utilização de óculos 
de protecção, ou medidas de protecção contra incêndios) não são determinadas com base 
numa substância específica.

Alteração 295 apresentada pela IMCO
ANEXO IA, PONTO 3.3., PARTE INTRODUTÓRIA
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3.3. No caso das preparações não 
classificadas de perigosas em conformidade 
com a Directiva 1999/45/CE, devem ser 
indicadas as substâncias seguintes, bem 
como a sua concentração ou intervalo de 
concentração, se estiverem presentes numa 
concentração individual igual ou superior a 
1 %, em massa, no caso das preparações 
não-gasosas, ou igual ou superior a 0,2 %, 
em volume, no caso das preparações 
gasosas:

3.3. No caso das preparações não 
classificadas de perigosas em conformidade 
com a Directiva 1999/45/CE, devem ser 
indicadas as substâncias relevantes, bem 
como a sua concentração ou intervalo de 
concentração, se estiverem presentes numa 
concentração individual igual ou superior a 
1 %, em massa, no caso das preparações 
não-gasosas, ou igual ou superior a 0,2 %, 
em volume, no caso das preparações 
gasosas:

Justificação

Para que as preparações possam ser utilizadas de forma segura, não é necessário que todos 
os componentes sejam revelados. Apenas os componentes para os quais é necessário adoptar 
medidas específicas devem ser indicados. Muitas medidas de segurança, designadamente as 
aplicáveis a preparações corrosivas ou inflamáveis (designadamente a utilização de óculos 
de protecção, ou medidas de protecção contra incêndios) não são determinadas com base 
numa substância específica.

Alteração 296 apresentada pela IMCO
ANEXO IA, PONTO 8.1.

Indicar os parâmetros específicos de 
controlo actualmente aplicáveis, como os 
valores-limite de exposição profissional e/ou 
os valores-limite biológicos. Devem ser 
indicados os valores correspondentes ao 
Estado-Membro em que a substância ou 
preparação for ou estiver colocada no 
mercado. Fornecer informações sobre os 
processos de monitorização actualmente 
recomendados.

Indicar os parâmetros específicos de 
controlo actualmente aplicáveis, como os 
valores-limite de exposição profissional e/ou 
os valores-limite biológicos.

Se for exigido um relatório de segurança 
química, devem ser indicados os DNEL e 
PNEC da substância relevantes para os 
perfis de exposição definidos no anexo da 
ficha de segurança.

Se for exigido um relatório de segurança 
química, devem ser indicados os DNEL e 
PNEC referentes às respectivas categorias 
de utilização e exposição da substância, bem 
como das substâncias relevantes presentes 
numa preparação.

No caso das preparações, é útil fornecer 
valores para as substâncias componentes 
que devam ser indicadas na ficha de 
segurança de acordo com a rubrica 3.

Além disso, cumpre igualmente comunicar 
- quando relevante - os valores-limite 
referentes ao produto aplicáveis a 
substâncias em preparações e substâncias 
em artigos, visando a protecção do ser 
humano e do ambiente e, designadamente, 
a protecção do consumidor.
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Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. Para todas as 
categorias relevantes de utilização e exposição, a ficha de segurança deve indicar igualmente 
os valores DNEL e PNEC adequados. Se não tiverem sido derivados valores DNEL e PNEC, 
os valores-limite existentes devem ser indicados. Importa salientar que, tendo em vista a 
coerência da ficha de segurança, são necessários outros ajustamentos.

Alteração 312 apresentada pela IMCO
ANEXO III TER (novo)

 Anexo III ter
Critérios adicionais para a verificação das 
substâncias em quantidades compreendidas 
entre 1 e 10 toneladas e entre 10 e 100 
toneladas

Justificação

Insere-se na sequência da alteração ao nº 5 do artigo 43ºA-bis (novo). O anexo deve ser 
completado pela Comissão ulteriormente, sob proposta da Agência.

Alteração 313 apresentada pela IMCO
ANEXO IV, PARÁGRAFO 1

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 a 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 de todas as 
substâncias em quantidades superiores a 1 
tonelada/ano constam do anexo V. 
Aquando do registo, em conformidade com 
o anexo IX bis, das informações relativas a 
categorias de exposição e utilização que 
impliquem uma exposição humana e 
ambiental reiterada ou de longa duração, 
há que indicar para cada categoria as 
informações suplementares referidas no 
anexo VI. Em princípio, tais 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, o limite para além do 
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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 314 apresentada pela IMCO
ANEXO IV, ETAPA 1

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 
necessidade de obter mais informações.

O registando coligirá, para a sua avaliação 
do 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 à 
avaliação do risco, é indispensável que se 
transmita e/ou se determine as informações 
pertinentes relativas às utilizações 
identificadas, bem como as medidas de 
gestão dos riscos vigentes e recomendadas. 
O registando deverá igualmente coligir 
quaisquer outras informações disponíveis 
sobre a substância que estejam relacionadas 
com as utilizações identificadas, tendo em 
conta as medidas de gestão dos riscos 
vigentes e 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 
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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.

Justificação

Clarificação no interesse das PME. A formulação relativa às utilizações identificadas 
decorre pura e simplesmente da indicação das categorias de utilização e exposição. Tal 
reveste particular importância para as PME, uma vez que serve para simplificar a aplicação 
do sistema e preservar sigilos industriais e comerciais. 

Alteração 315 apresentada pela IMCO
ANEXO IV, ETAPA 2

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 IX bis define as 
informações suplementares exigidas, nos 
termos do anexo VI, para 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 os teores presentes em 
preparações e artigos 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). As 
informações sobre as utilizações 
identificadas e as medidas de gestão de 
riscos vigentes ou recomendadas 
determinam as necessidades de informação 
sobre a substância.

Justificação

Clarificação no interesse das PME. A formulação relativa às utilizações identificadas 
decorre pura e simplesmente da indicação das categorias de utilização e exposição. 

Alteração 316 apresentada pela IMCO
ANEXO IV, ETAPA 4

Em alguns casos, não será necessário obter Em alguns casos, não será necessário obter 
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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.

novos dados. Todavia, quando existir uma 
lacuna de informação que deva ser 
preenchida, haverá que obter novos dados 
(anexos V, VI e IX bis). 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 
em animais, o registando deve verificar se 
não é possível obter as informações por 
outros meios, usando métodos 
reconhecidos de substituição das 
experiências com animais, designadamente 
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 de utilização declarados, uma 
determinada medida de limitação da 
exposição não tornará supérflua a 
transmissão de dados, em especial, de 
dados obtidas em ensaios com animais. 
Para esse efeito, deve previamente avaliar 
as medidas de gestão de risco já existentes, 
à luz de cada categoria de exposição, e 
verificar se é possível tomar outras medidas 
de gestão de risco. Antes de proceder a 
qualquer ensaio, o registando deve 
igualmente proceder à recolha de todas as 
informações disponíveis capazes de tornar 
supérfluos os ensaios. Novos ensaios em 
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 IX bis, será possível 
derrogar a esse imperativo, caso se 
demonstre ser tecnicamente impossível, ou 
inútil do ponto de vista científico, o 
fornecimento de tal informação. Nesse 
caso, o registando deverá proceder à 
entrega de uma justificação válida apensa 
ao seu registo.
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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 317 apresentada pela IMCO
ANEXO IV, SECÇÃO 5

5. Orientações para uma utilização segura Suprimido
Estas informações devem ser coerentes com 
as constantes da ficha de segurança, caso 
seja exigida pelo artigo 29º do presente 
regulamento.
5.1. Primeiros socorros (ponto 4 da ficha de 
segurança)
5.2. Medidas de combate a incêndios 
(ponto 5 da ficha de segurança)
5.3. Medidas a tomar em caso de fugas 
acidentais (ponto 6 da ficha de segurança)
5.4. Manuseamento e armazenagem 
(ponto 7 da ficha de segurança)
5.5. Informações relativas ao transporte 
(ponto 14 da ficha de segurança)
Se não for exigido um relatório de 
segurança química, serão necessárias as 
seguintes informações:
5.6. Controlo da exposição/Protecção 
pessoal (ponto 8 da ficha de segurança)
5.7. Estabilidade e reactividade (ponto 10 
da ficha de segurança)
5.8. Considerações relativas à eliminação
5.8.1. Considerações relativas à eliminação 
(ponto 13 da ficha de segurança)
5.8.2. Informações sobre a reciclagem e 
métodos de eliminação destinadas à 
indústria
5.8.3. Informações sobre a reciclagem e 
métodos de eliminação destinadas ao 
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público

Justificação

 As informações de base adicionais sobre a exposição ajuda as empresas a elaborar as fichas 
de segurança ou as orientações para uma utilização segura e permite à Agência, aquando da 
avaliação dos processos apresentados, identificar as substâncias prioritárias da gama de 
tonelagem entre 1 e 10 toneladas em relação às quais devem ser produzidas as informações 
referidas no anexo V.

O ponto 5 do anexo IV da proposta da Comissão é retomado no novo anexo Ic, uma vez que 
contém informações sobre a gestão dos riscos de substâncias que não são classificadas como 
perigosas, seguindo-se a estrutura da ficha de segurança constante do anexo Ic.

Alteração 318 apresentada pela IMCO
ANEXO IV, SECÇÃO 5 BIS (novo)

5 bis. Informações sobre as categorias de 
utilização e exposição
5 bis.1. Categorias de utilização:
a) Utilização industrial
b) Utilização profissional
c) Utilização pelos consumidores
5 bis.1.2. Especificações para a utilização 
em cada categoria:
a) Utilização num sistema fechado
b) Utilização que tenha como resultado a 
inclusão numa matriz
c) Utilização não dispersiva
d) Utilização dispersiva
5 bis.2. Categorias de exposição
5 bis.2.1. Exposição humana:
a) Oral
b) Dérmica
c) Por inalação
5 bis.2.2. Exposição ambiental:
a) Água
b) Ar
c) Solo
5 bis.3. Duração da exposição:
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a) Acidental
b) Ocasional
c) Permanente/frequente

Justificação

 As informações de base adicionais sobre a exposição ajuda as empresas a elaborar as fichas 
de segurança ou as orientações para uma utilização segura e permite à Agência, aquando da 
avaliação dos processos apresentados, identificar as substâncias prioritárias da gama de 
tonelagem entre 1 e 10 toneladas em relação às quais devem ser produzidas as informações 
referidas no anexo V.

O ponto 5 do anexo IV da proposta da Comissão é retomado no novo anexo Ic, uma vez que 
contém informações sobre a gestão dos riscos de substâncias que não são classificadas como 
perigosas, seguindo-se a estrutura da ficha de segurança constante do anexo Ic.

Alteração 319 apresentada pela IMCO
ANEXO V, PARTE INTRODUTÓRIA, PARÁGRAFO 1, FRASE 1 

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 1 deste anexo define as 
informações normalmente exigidas no caso 
das substâncias fabricadas ou importadas em 
quantidade igual ou superior a uma tonelada 
por ano.

As informações constantes da coluna 1 são 
exigidas no caso das substâncias fabricadas 
ou importadas em quantidade igual ou 
superior a 10 toneladas, em conformidade 
com o nº 1, alínea b), do artigo 11º. 
No caso das substâncias fabricadas ou 
importadas em quantidades compreendidas 
entre 1 e 10 toneladas, todas as 
informações disponíveis sobre as 
propriedades da substância devem ser 
apresentadas no processo de registo, que 
incluirá, no mínimo, as informações sobre 
as propriedades físico-químicas, em 
conformidade com o nº 1, alínea a), do 
artigo 11º. 

Alteração 320 apresentada pela IMCO
ANEXO V, SECÇÃO 5, COLUNA 2, PONTO 5.1. (novo)

5.1.
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- Pressão de vapor
- Hidrossolubilidade
- Coeficiente de partição n-octanol/água
- Ponto de fulgor
- Inflamabilidade
- Propriedades explosivas

Alteração 321 apresentada pela IMCO
ANEXO V, SECÇÃO 5, COLUNA 2, PONTO 5.2. 

5.2. Estudo não exigido no caso dos sólidos 
e líquidos com ponto de fusão/congelação 
inferior a 0º C.

5.2. Estudo não exigido no caso dos sólidos 
e líquidos com ponto de fusão/congelação 
inferior a 0º C.

- Ponto de ebulição
- Densidade relativa
- Tensão superficial
- Temperatura de auto-ignição
- Propriedades oxidantes

Alteração 322 apresentada pela IMCO
ANEXO V, SECÇÃO 5, PONTOS 5.6 E 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.

Alteração 323 apresentada pela IMCO
ANEXO V, SECÇÃO 6, COLUNA 1, PONTO 6.4 BIS (novo) 

6.4 bis. Toxicidade aguda

O estudo será realizado para uma via, de 
preferência a oral, a menos que o 
registando considere mais apropriada outra 
via. 
No caso dos gases e dos líquidos voláteis 
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(pressão de vapor superior a 10-2 Pa, a 20º 
C), as informações fornecidas dirão 
respeito à via por inalação (6.5.2).
No caso das substâncias que não sejam 
gases, em quantidades iguais ou superiores 
a 100 toneladas por ano, por fabricante ou 
importador, as informações referidas nos 
pontos 6.5.1 a 6.5.3 devem ser fornecidas 
em relação a, pelo menos, duas vias, sendo 
uma delas a via oral. A escolha da segunda 
via dependerá da natureza da substância e 
da via provável de exposição humana. Caso 
só haja uma via de exposição, só será 
necessário fornecer informações em 
relação a essa via.
6.4 bis. 1. Por via oral

6.4 bis. 2. Por inalação

6.4 bis. 3. Por via dérmica

Justificação 

A proposta da Comissão prevê informações sobre a toxicidade aguda apenas para 
substâncias em quantidades iguais ou superiores a dez toneladas por ano. No entanto, 
deverão ser exigidas informações sobre a toxicidade aguda para uma via de exposição 
igualmente para as substâncias prioritárias seleccionadas na gama de tonelagem 
compreendida entre uma e dez toneladas, que serão identificadas na despistagem que a 
Agência irá realizar em conformidade com os artigos 43° bis. Para as substâncias não 
prioritárias é necessário apresentar apenas as informações que já estão disponíveis. Desta 
forma, este sistema mais flexível consegue alcançar globalmente um melhor equilíbrio entre 
os requisitos de informação e de eficácia dos custos do que a proposta da Comissão. 
(Alteração relacionada com a alteração de compromisso 2 ao nº 2 do artigo 5º)?.

Alteração 324 apresentada pela IMCO
ANEXO V, SECÇÃO 6, COLUNA 2, PONTO 6.4 BIS (novo)

6.4 bis. Estudo(s) não exigido(s) nos 
seguintes casos:
- se, devido às propriedades químicas ou 
físicas da substância, não puderem ser 
administradas doses precisas da mesma; ou
- se a substância for corrosiva; ou
- se a substância for inflamável em 
contacto com o ar, à temperatura ambiente.
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A segunda via apropriada será escolhida da 
seguinte forma:
6.4 bis.2. A via por inalação será a via de 
ensaio apropriada se:
1) For provável a exposição de pessoas por 
inalação; e
2) Se verificar uma das seguintes 
condições:
- a pressão de vapor da substância for 
superior a 10-2 Pa, a 20 C; ou
- a substância for um pó que contenha mais 
de 1 % de partículas, em massa, com 
granulometria MMAD (diâmetro 
aerodinâmico médio em massa) inferior a 
100 µm; ou
- a substância for utilizada de um modo que 
gere aerossóis, partículas ou gotículas de 
dimensões inaláveis (mais de 1 %, em 
massa, de partículas com MMAD inferior a 
100 µm).
6.4 bis.3. A via dérmica será a via de ensaio 
apropriada se:
1) For provável o contacto com a pele 
durante a produção e/ou a utilização; e
2) As propriedades físico-químicas 
apontarem para uma taxa significativa de 
absorção através da pele; e
3) Se verificar uma das seguintes 
condições:
- for observada toxicidade, a doses baixas, 
num ensaio de toxicidade aguda por via 
oral; ou
- forem observados efeitos sistémicos ou 
outros indícios de absorção em estudos de 
irritação da pele e/ou ocular; ou
- houver indicações, em ensaios in vitro, de 
absorção significativa por via dérmica; ou
- for conhecida a penetração ou toxidade 
aguda significativa por via dérmica de 
substâncias estruturalmente relacionadas.
A via dérmica não será a via de ensaio 
apropriada se a absorção através da pele 
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for improvável, devido à massa molecular 
(superior a 800 ou diâmetro molecular 
superior a 15 Å) e a baixa lipossolubilidade 
(log Koctanol-água inferior a - 1 ou superior a 
4).

Justificação

A proposta da Comissão prevê informações sobre a toxicidade aguda apenas para 
substâncias em quantidades iguais ou superiores a dez toneladas por ano. No entanto, 
deverão ser exigidas informações sobre a toxicidade aguda para uma via de exposição 
igualmente para as substâncias prioritárias seleccionadas na gama de tonelagem 
compreendida entre uma e dez toneladas, que serão identificadas na despistagem que a 
Agência irá realizar em conformidade com os artigos 43° bis. Para as substâncias não 
prioritárias é necessário apresentar apenas as informações que já estão disponíveis. Desta 
forma, este sistema mais flexível consegue alcançar globalmente um melhor equilíbrio entre 
os requisitos de informação e de eficácia dos custos do que a proposta da Comissão. 
(Alteração relacionada com a alteração ao artigo 5º, nº 4). 

Alteração 325 apresentada pela IMCO
ANEXO V, SECÇÃO 7, COLUNA 1, PONTO 7.1.1.

7.1.1. Ensaio de toxicidade a curto prazo em 
Daphnia

7.1.1. Ensaio de toxicidade a curto prazo em 
Daphnia ou em peixes

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 326 apresentada pela IMCO
ANEXO V, SECÇÃO 7, COLUNA 1, PONTO 7.1 BIS (novo)

7.1 bis. Degradação
7.1 bis.1. Biótica
7.1 bis.1.1. Elevada biodegradabilidade 

Justificação

A proposta da Comissão prevê informações sobre a toxicidade aguda apenas para 
substâncias em quantidades iguais ou superiores a dez toneladas por ano. No entanto, 
deverão ser exigidas informações sobre a toxicidade aguda para uma via de exposição 
igualmente para as substâncias prioritárias seleccionadas na gama de tonelagem 
compreendida entre uma e dez toneladas, que serão identificadas na despistagem que a 
Agência irá realizar em conformidade com os artigos 43° bis. Para as substâncias não 
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prioritárias é necessário apresentar apenas as informações que já estão disponíveis.

Alteração 327 apresentada pela IMCO
ANEXO V, SECÇÃO 7, COLUNA 2, PONTO 7.1 BIS (novo) 

7.1 bis. Se a avaliação de segurança 
química em conformidade com o anexo I 
apontar para a necessidade de investigar 
mais profundamente a degradação da 
substância, o registando proporá os estudos 
de simulação (pontos 7.1 bis.1.2 a 7.1 
bis.1.4 do anexo VII). A escolha do(s) 
ensaio(s) apropriado(s) dependerá dos 
resultados da avaliação de segurança.
7.1 bis.1.1. Estudo não exigido se a 
substância for inorgânica.

Justificação

A proposta da Comissão exige informações sobre a biodegradação apenas no caso das 
substâncias em quantidades iguais ou superiores a dez toneladas por ano. Essas informações 
devem ser igualmente exigidas no caso de certas substâncias prioritárias da gama de 
tonelagem de 1 a 10 toneladas, que serão identificadas na avaliação que a Agência irá 
realizar em conformidade com o artigo 43°-A bis. No caso das substâncias não prioritárias, 
apenas são exigidas as informações que já estão disponíveis.

Alteração 328 apresentada pela IMCO
ANEXO VI, INTRODUÇÃO, PARÁGRAFO 1, FRASE 1

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. 

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 
por ano. 

As informações constantes da coluna 1 são 
exigidas no caso das substâncias fabricadas 
ou importadas em quantidade igual ou 
superior a 100 toneladas, em conformidade 
com o nº 1, alínea c), do artigo 11º. 
 No caso das substâncias fabricadas ou 
importadas em quantidades compreendidas 
entre 10 e 100 toneladas, as informações 
especificadas no anexo V e todas as 
informações disponíveis sobre as 
propriedades da substância devem ser 
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apresentadas no processo de registo, em 
conformidade com o nº 1, alínea b), do 
artigo 11º.

Alteração 329 apresentada pela IMCO
ANEXO IX, PONTO 1.5, PARÁGRAFO 2, PONTO 3

(3) Um padrão constante de variação da 
potência das propriedades na categoria.

(3) Um padrão constante de variação da 
potência das propriedades na categoria e um 
mecanismo de acção comum.

Justificação

Esta alteração consubstancia o agrupamento de substâncias e o método comparativo por 
interpolação, que permite o registo em grupo de substâncias e reduz consideravelmente o 
número de processos de registo. Esta alteração introduz um quarto critério, que permite o 
agrupamento de substâncias com o mesmo perfil de toxicidade. Impõe igualmente à 
Comissão a obrigação de definir uma metodologia pormenorizada.

Alteração 330 apresentada pela IMCO
ANEXO IX, PONTO 1.5, PARÁGRAFO 3 BIS (novo)

Os parâmetros para a classificação e 
rotulagem, bem como para a avaliação dos 
riscos das substâncias complexas e de 
composição variável, podem ser 
determinados a partir de dados relativos 
aos seus componentes principais, com base 
nas suas concentrações máximas na 
substância. No prazo de dois anos após a 
entrada em vigor do presente regulamento, 
a Agência, após consulta dos interessados 
directos e de outras partes interessadas, 
determinará uma metodologia 
pormenorizada e cientificamente 
justificada para o agrupamento de 
substâncias.

Justificação

Esta alteração consubstancia o agrupamento de substâncias e o método comparativo por 
interpolação, que permite o registo em grupo de substâncias e reduz consideravelmente o 
número de processos de registo. Esta alteração introduz um quarto critério, que permite o 
agrupamento de substâncias com o mesmo perfil de toxicidade. Impõe igualmente à 
Comissão a obrigação de definir uma metodologia pormenorizada.



PE 353.529v03-00 252/957 RR\586024PT.doc

PT

Alteração 332, 334 e 335 apresentadas pela IMCO
ANEXO IX, PONTO 3

Em função do(s) perfil(is) de exposição 
definido(s) no relatório de segurança 
química, poderão ser dispensados ensaios 
previstos nos anexos VII e VIII.

3.1. Em função do(s) perfil(is) de exposição 
e das categorias de utilização e exposição 
definido(s) no relatório de segurança 
química, poderão ser dispensados ensaios 
previstos nos anexos VI a VIII.

3.2. A omissão das informações é 
considerada admissível se:
i) no local de trabalho, a concentração do 
ar ambiente não ultrapassar  50 µg/m³;
ii) o fabrico e a(s) utilização (ões) 
identificada(s) de uma substância tiverem 
apenas lugar em instalações 
independentes;
iii) a substância for utilizada no sector 
industrial ou comercial numa preparação 
com uma concentração de massa mínima  
de 0,1%;
iv) a substância for utilizada por 
consumidores privados em concentrações 
que não ultrapassem 0,1%;
v) a substância for utilizada no fabrico de 
produtos de consumo e;
a) a substância desaparecer completamente 
durante o fabrico do produto; ou
b) a substância for permanente integrada 
num componente no produto ou estiver sob 
outra forma completamente contida no 
produto.

Será sempre necessário fornecer 
documentação e justificações adequadas

3.3. Em todos os outros casos, será 
fornecida uma justificação e documentação 
adequadas, incluindo o seguinte:
i) tipos de compartimentos ambientais;
ii) populações humanas expostas;
iii) medidas de gestão dos riscos;
iv) vias de exposição;
v) duração e frequência da exposição;
vi) protecção da vida dos animais.
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Justificação

O sistema REACH não tem por objectivo produzir informações científicas sobre todas as 
substâncias – independentemente do risco efectivo - mas sim colocar a ênfase nas 
informações necessárias para um controlo adequado dos riscos decorrentes da utilização das 
substâncias.

Por conseguinte, no caso das substâncias em quantidades compreendidas entre 10 e 
100 toneladas a produção de informações não é exigida se a exposição dos seres humanos ou 
do ambiente não for significativa.

Igualmente no tocante a substâncias inferiores a 10 toneladas seleccionadas como 
substâncias prioritárias pela despistagem da Agência, a produção de informações não será 
necessária se não houver uma exposição significativa das pessoas ou do ambiente. (Alteração 
relacionada com a alteração de compromisso 2).

Alteração 333 apresentada pela IMCO
ANEXO IX, PONTO 3, PARÁGRAFO 2 BIS (novo)

Os ensaios previstos no anexo V poderão 
ser dispensados se a exposição não for 
significativa e se a documentação e as 
justificações adequadas forem fornecidas.

Justificação

No caso das substâncias em quantidades inferiores a 10 toneladas classificada como 
prioritárias na sequência da avaliação efectuada pela Agência, a produção de informações 
não é exigida se a exposição dos seres humanos ou do ambiente não for significativa.
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COMISSÃO DA INDÚSTRIA, DA INVESTIGAÇÃO E DA ENERGIA: 
ABORDAGEM RELATIVA AO REGISTO

Alteração 12 apresentada pela ITRE
CONSIDERANDO 31 TER (novo)

(31 ter) A Agência elaborará orientações, 
em conformidade com o anexo I, sobre a 
aplicação das categorias de utilização e 
exposição nos requisitos de informação 
previstos no presente regulamento; 

Alteração 41 apresentada pela ITRE
ARTIGO 3, NÚMERO 12 BIS (novo)

12 bis. Categorias de utilização:
a categorização de utilizações, distinguindo 
entre utilização industrial, utilização 
profissional e utilização pelos 
consumidores.

Alteração 42 apresentada pela ITRE
ARTIGO 3, NÚMERO 12 TER (novo)

12 ter. Categorias de exposição: a 
categorização de exposições em função das 
vias de absorção humana relevantes, das 
vias de penetração no ambiente e de acordo 
com a duração e a frequência da exposição.

Alteração 46 apresentada pela ITRE
ARTIGO 3, NÚMERO 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 que, durante os 11 anos 
subsequentes à entrada em vigor do presente 
regulamento, satisfaz pelo menos um dos 
seguintes critérios:

a) Foi fabricada ou importada na 
Comunidade, ou nos países que adiram à 
União Europeia em 1 de Maio de 2004, por 
um fabricante ou importador, e consta do 
Inventário Europeu das Substâncias 

a) Consta do Inventário Europeu das 
Substâncias Químicas Existentes no 
Mercado (EINECS),
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Químicas Existentes no Mercado (EINECS),

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;

b) Foi fabricada na Comunidade, antes da 
entrada em vigor do presente regulamento, 
ou nos países que adiram à União Europeia 
em 1 de Maio de 2004, mas não foi colocada 
no mercado pelo menos uma vez durante os 
15 anos que antecedem a entrada em vigor 
do presente regulamento, desde que o 
fabricante ou importador tenha provas 
documentais destes factos;

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 nº 1, primeiro travessão, do 
artigo 8º da Directiva 67/548/CEE, com a 
redacção que lhe foi dada pela 
Directiva 79/831/CEE, mas não satisfaz a 
definição de polímero constante da Directiva 
67/548/CEE, com a redacção que lhe foi 
dada pela Directiva 92/32/CEE;

c) Entre 18 de Setembro de 1981 e 31 de 
Outubro de 1993, inclusive, essa colocação 
no mercado foi considerada como tendo sido 
notificada de acordo com o nº 1, primeiro 
travessão, do artigo 8º da 
Directiva 67/548/CEE, com a redacção que 
lhe foi dada pela Directiva 79/831/CEE, mas 
não satisfaz a definição de polímero 
constante da Directiva 67/548/CEE, com a 
redacção que lhe foi dada pela 
Directiva 92/32/CEE;

desde que o fabricante ou importador tenha 
provas documentais destes factos;

Justificação

Esta alteração especifica em que condições uma substância é ou não uma substância de 
integração progressiva. Esta clarificação é necessária para efeitos da abordagem "uma 
substância, um conjunto de dados". Todas as substâncias constantes do EINECS devem ser 
consideradas substâncias de integração progressiva. 

Alteração 62 apresentada pela ITRE
ARTIGO 5, NÚMERO 4

4. A apresentação de um registo far-se-á 
acompanhar da taxa estabelecida pela 
Agência.

4. A apresentação de um registo far-se-á 
acompanhar da taxa estabelecida pela 
Agência. O registo de substâncias 
fabricadas em quantidades compreendidas 
entre 1 e 10 toneladas, cujo processo 
técnico contenha todas as informações 
especificadas no anexo V, está isento do 
pagamento de taxa.
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Justificação

A presente alteração incentiva a apresentação de informações completas relativas às 
substâncias em quantidades compreendidas entre 1 e 10 toneladas, o que facilitará a 
actividade da Agência. Por outro lado, reduz os encargos financeiros das PME.

Alteração 76 apresentada pela ITRE
ARTIGO 9, ALÍNEA A) SUBALÍNEA III)

iii) as 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) as 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. 

As informações sobre as utilizações 
identificadas incluirão informações 
normalizadas sobre as categorias de 
utilização e exposição, conforme 
estabelecido nas orientações com base no 
anexo I;

Alteração 82 apresentada pela ITRE
ARTIGO 11, NÚMERO 1, ALÍNEA A)

a)  A informação especificada no anexo V 
relativa às substâncias fabricadas ou 
importadas em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano por 
fabricante ou importador;

a) Relativamente às substâncias fabricadas 
ou importadas em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano por 
fabricante ou importador, as informações 
sobre as propriedades físico-químicas 
especificadas no anexo V, bem como 
quaisquer outras informações toxicológicas 
e ecotoxicológicas de que o fabricante ou 
importador disponha; 

Alteração 83
ARTIGO 12, NÚMERO 1

1. Desde que estejam satisfeitas as condições 
fixadas no anexo IX, a informação sobre as 
propriedades intrínsecas das substâncias 
pode ser produzida por outros meios além 
dos ensaios, nomeadamente através da 
utilização de modelos de relações 
qualitativas ou quantitativas 
estrutura/actividade ou a partir de 

1. Desde que estejam satisfeitas as condições 
fixadas no anexo IX, a informação sobre as 
propriedades intrínsecas das substâncias 
pode ser produzida por outros meios além 
dos ensaios, nomeadamente através da 
utilização de modelos de relações 
qualitativas ou quantitativas 
estrutura/actividade ou a partir de 
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substâncias estruturalmente relacionadas. substâncias estruturalmente relacionadas.

Os ensaios referidos nos anexos VI a VIII 
poderão ser dispensados nos casos em que 
as informações sobre exposição e as 
medidas de gestão de riscos aplicadas 
indicarem que tal se justifica, conforme 
especificado no anexo IX.

Alteração 88 apresentada pela ITRE
 ARTIGO 13, NÚMERO 4, PARÁGRAFO 2 

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

A avaliação da exposição, com base, se for o 
caso, nas categorias de utilização e 
exposição, e a caracterização dos riscos 
devem referir-se a todas as utilizações 
identificadas do fabricante ou importador, 
em quantidades de uma ou mais toneladas 
por ano.

Justificação

Aumenta a aplicabilidade do texto, ao determinar que só as utilizações em quantidades iguais 
ou superiores a uma tonelada devem ser referidas no relatório de segurança. De acordo com 
a proposta da Comissão, qualquer utilização, mesmo em quantidades muito pequenas, deve 
ser referida.

Alteração 107 apresentada pela ITRE
ARTIGO 26

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: 

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: 

a) O nome da substância e, se for caso disso, 
do grupo de substâncias, incluindo os 
respectivos números EINECS e CAS, se 
disponíveis;

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;

b) O seu nome e endereço e o nome da 
pessoa de contacto ou, se for o caso, o nome 
do seu representante;

c) O prazo previsto para o registo e o 
intervalo de tonelagem esperado;

c) O volume de produção anual em 
intervalos de tonelagem;
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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;

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.

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, 
partilhar os seus resumos e resumos 
consistentes do estudo com outros 
registandos, conforme referido na 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.

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:

2. As informações referidas no n.º 1 serão 
apresentadas, o mais tardar, 18 meses após a 
entrada em vigor do presente regulamento:

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;

Suprimido

b) Do prazo fixado no nº 2 do artigo 21º 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.

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.

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 

5. A Agência registará numa base de dados 
as informações transmitidas de acordo com 
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os n°s 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°s 1 a 4. As autoridades 
competentes dos Estados-Membros também 
terão acesso a esses dados.

os n°s 1 a 4. Tornará pública uma lista de 
substâncias pré-registadas nos termos do nº 
2 dentro de três meses a partir do prazo 
referido nesse número. Dessa lista 
constarão os nomes das substâncias, 
incluindo os respectivos números EINECS 
e CAS, bem como os nomes e elementos de 
contacto do(s) produtor(es) e 
importador(es) que devem partilhar os 
dados existentes ou manifestaram a 
intenção de o fazer.

Alteração 108 apresentada pela ITRE
ARTIGO 26 BIS (novo)

Artigo 26º bis
Registo das substâncias

1. A Agência manterá um registo de 
substâncias que conterá as indicações 
previstas no nº 1 do artigo 26º.
2. A Agência publicará todas as 
substâncias notificadas ao registo das 
substâncias sem demora após ter expirado 
o prazo de notificação, previsto no nº 2 do 
artigo 26º, indicando:
a) o nome da substância e, caso seja 
necessário, do grupo da substância, 
incluindo os números EINECS e CAS, se 
disponíveis;
b) caso seja necessário, o nome e endereço 
do fabricante ou importador, desde que 
exista uma autorização nesse sentido, nos 
termos do nº 5 do artigo 26º;
c) os parâmetros toxicológicos ou 
ecotoxicológicos relativamente aos quais 
existam estudos obtidos através de ensaios 
com animais vertebrados;
d) o primeiro prazo para o registo de cada 
substância, nos termos do artigo 21º.
3. Qualquer fabricante ou importador pode 
nomear uma pessoa singular ou colectiva 
estabelecida na Comunidade como seu 
representante, a publicar na página Web. 
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Se o nome desse representante tiver sido 
notificado à Agência nos termos do nº 1, 
alínea b), do artigo 26º, a identidade do 
fabricante ou importador não será 
disponibilizada pela Agência, nos termos do 
nº 2.
4. Os utilizadores a jusante comunicarão à 
Agência, no prazo de um ano após a 
publicação do registo das substâncias, nos 
termos do nº 2, a disponibilidade de estudos 
obtidos através dos seus próprios ensaios 
com animais vertebrados sobre parâmetros 
toxicológicos ou ecotoxicológicos. A 
Agência completará o registo das 
substâncias e publicará esses dados 
complementares 13 meses após a 
publicação do registo.  

Justificação

As substâncias pré-registadas serão incluídas num registo de substâncias e publicadas, o que 
garantirá a transparência relativamente às substâncias de integração progressiva disponíveis 
no mercado e indicará o prazo de registo mais próximo para cada substância. Esta 
publicação precoce de todas as substâncias de integração progressiva permite a 
comunicação entre fabricantes e importadores, tendo em vista a preparação do registo, bem 
como entre fornecedores e utilizadores a jusante.  

Alteração 116 apresentada pela ITRE
ARTIGO 29, NÚMERO 6, PONTO 15 BIS (novo)

15 bis. Especificações e motivos pelos quais 
não foram efectuados os ensaios em 
conformidade com o anexo IX, se for o 
caso;

Alteração 128 apresentada pela ITRE
ARTIGO 35, NÚMERO 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 
lhe tiver sido fornecida uma ficha de 

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 
lhe tiver sido fornecida uma ficha de 
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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.

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 nele 
descritas.

Justificação
Adaptação necessária e indicação de que os utilizadores a jusante não dispõem, regra geral, 
de conhecimentos especializados em matéria de toxicologia que os habilitem à apresentação 
de propostas de ensaio.

Alteração 145 apresentada pela ITRE
A SEGUIR AO ARTIGO 43, ARTIGO 43-A (novo)

Artigo 43º-A
1. A Agência apreciará as informações 
apresentadas nos termos da alínea a), 
subalínea 3, do artigo 9º e do nº 1, alínea 
a), do artigo 11º, a fim de determinar a 
necessidade de informações adicionais.
2. Com base na apreciação efectuada nos 
termos do nº 1, a Agência elaborará, dentro 
de 12 meses após a recepção das 
informações, uma decisão estabelecendo se 
o(s) registando(s) necessita(m) de 
apresentar informações adicionais.
3. Apenas poderão ser exigidas 
informações adicionais se forem 
preenchidos dois ou mais dos seguintes 
critérios relativamente à substância em 
questão:
a) não tenham sido apresentadas 
informações sobre os parâmetros de saúde 
humana e de protecção do ambiente, no 
caso de nenhuma autoridade dos Estados-
Membros dispor dessas informações;
b) existam provas científicas de que a 
substância preenche provavelmente os 
critérios de classificação como 
cancerígena, mutagénica ou tóxica para a 
reprodução das categorias 1 ou 2, ou de 
que preenche os critérios constantes do 
anexo XII e para as quais não estão 
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disponíveis informações pertinentes;
c) a substância tenha uma utilização ou 
utilizações dispersivas ou difusas em que a 
exposição não pode ser avaliada de forma 
fiável, nomeadamente no caso de estar 
incorporada em produtos destinados ao 
consumo;
d) a substância que tenha sido registada 
por, pelo menos, 20 registandos, desde que 
esses registandos não tenham demonstrado 
que existe uma exposição significativa, ou 
nos casos em que as provas científicas não 
tenham indicado um possível risco;
e) os resultados de acções de 
implementação ou de controlo nos Estados-
Membros tenham identificado suspeitas de 
riscos para a saúde humana ou para o 
ambiente.
As informações adicionais apenas podem 
consistir nas informações especificadas no 
anexo V.
4. As decisões da Agência exigindo 
informações adicionais serão passíveis de 
recurso nos termos do artigo 87º do 
presente regulamento.
5. A Agência informará a Comissão e as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros da sua intenção de 
proceder a uma avaliação da substância ou 
de recomendar medidas de gestão dos 
riscos a nível comunitário.

Alteração 158 apresentada pela ITRE
ARTIGO 44 BIS (novo)

Artigo 44º bis
Elaboração de informações 

complementares em caso de vários 
registandos

1. Se vários registandos tiverem de 
apresentar as informações especificadas no 
artigo 43 bis (novo) ou no artigo 44 
relativas à mesma substância, a Agência 
comunicará a todos esses registandos a 
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identidade dos outros.
2. Os registandos de uma mesma 
substância dispõem de um prazo de três 
meses para chegar a acordo sobre quem 
produzirá as informações em nome dos 
outros. Na ausência de um acordo, a 
Agência designará um dos registandos 
como responsável pela produção das 
informações.
3. O custo da produção das informações 
complementares necessárias para satisfazer 
os requisitos do anexo V será 
equitativamente partilhado entre todos os 
registandos da substância a menos que se 
chegue a acordo noutro sentido.

Justificação

Se forem necessárias informações adicionais relativamente a uma substância para a qual 
existem vários registandos, é supérfluo a Agência receber mais do que um conjunto de dados 
adicionais. Além disso, os custos de produção das informações adicionais deverão, em tais 
casos, ser partilhados entre todos os registandos da substância em causa, salvo no caso de 
adoptarem internamente outra decisão.

Alteração 165 apresentada pela ITRE
ARTIGO 53, NÚMERO 1

1. Um fabricante, importador ou utilizador a 
jusante não colocará no mercado uma 
substância destinada a uma utilização nem a 
utilizará ele próprio se essa substância 
estiver incluída no anexo XIII, a menos que:

1. Um fabricante, importador ou utilizador a 
jusante não colocará no mercado uma 
substância destinada a uma utilização nem a 
utilizará ele próprio se essa substância 
estiver incluída no anexo XIII, a menos que:

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

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 
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com o n.º 2 do artigo 55.º; ou

c) A data referida no n.º 1, alínea c), 
subalínea i), do artigo 55.º ainda não tenha 
sido alcançada; ou

c) A data referida no n.º 1, alínea c), 
subalínea i), do artigo 55.º ainda não tenha 
sido alcançada; ou

d) A data referida no n.º 1, alínea c), 
subalínea i) do artigo 55.º tenha sido 
alcançada e ele tenha feito um pedido 18 
meses antes dessa data, mas ainda não tenha 
sido tomada uma decisão relativa ao pedido 
de autorização; ou

d) A data referida no n.º 1, alínea c), 
subalínea i) do artigo 55.º tenha sido 
alcançada e ele tenha feito um pedido 18 
meses antes dessa data, mas ainda não tenha 
sido tomada uma decisão relativa ao pedido 
de autorização; ou

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) 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 174 apresentada pela ITRE
ARTIGO 55, NÚMERO 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.

Justificação

Só as substâncias registadas devem ser submetidas a autorização. As substâncias não 
registadas não podem, de qualquer modo, ser fabricadas ou importadas. A presente alteração 
é apresentada para efeitos de clarificação.

Alteração 182 apresentada pela ITRE
ARTIGO 57, NÚMERO 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 186 apresentada pela ITRE
ARTIGO 59, NÚMEROS 3 E 4

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

3. Os pedidos podem ser apresentados para 
uma ou várias substâncias e para uma ou 
várias utilizações ou categorias de 
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utilização própria do requerente e/ou para as 
utilizações para as quais pretenda colocar a 
substância no mercado.

utilização e exposição. Podem ser feitos 
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.

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 
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.

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

Justificação
Relacionada com outras alterações.

Alteração 187 apresentada pela ITRE
ARTIGO 61, NÚMERO 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.
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Alteração 189 apresentada pela ITRE
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.

Justificação

A presente alteração decorre naturalmente de outras alterações apresentadas.

Alteração 204 apresentada pela ITRE
ARTIGO 73, NÚMERO 1 TER (novo)

1 ter. No prazo de 12 meses após a entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
Agência elaborará orientações, nos termos 
do anexo I, sobre a aplicação das 
categorias de utilização e de exposição nos 
requisitos em matéria de informação, nos 
termos da alínea a), subalínea iii), do artigo 
9º do presente regulamento.
Essas orientações deverão ser tornadas 
públicas.

Alteração 222 apresentada pela ITRE
ARTIGO 87 NÚMERO 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. 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 43º-A, do artigo 49.º, do n.º 4 
do artigo 115.º ou do artigo 116.º.

Alteração 261 apresentada pela ITRE
ANEXO IV, SECÇÃO 5 BIS (nova)

5 bis. Informações sobre categorias de 
utilização e exposição
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5 bis.1. Categorias de utilização:
5 bis.1.1 a) utilização industrial
                 b) utilização profissional
                 c) utilização pelos consumidores
5 bis.1.2 Especificações para a utilização 
em cada categoria:
                a) utilização num sistema fechado
                b) utilização que tenha como 
resultado a sua inclusão numa matriz
                c) utilização não dispersiva
                d) utilização dispersiva
5 bis.2. Categorias de exposição:
5 bis.2.1. Exposição humana: 
                a) oral
                b) dérmica
                c) por inalação
5 bis.2.2. Exposição ambiental: 
                a) água
                b) ar
                c) solo
5 bis.3. Duração da exposição:
                a) acidental
                b) ocasional/curto prazo
                c) contínua/frequente

Justificação

A informação de base suplementar sobre a exposição destina-se a ajudar as empresas a 
elaborarem a sua ficha de segurança ou as suas orientações em matéria de segurança, 
permitindo ainda que a Agência proceda à análise dos dossiers apresentados com vista a 
identificar as substâncias prioritárias na gama de tonelagem compreendida entre 1 e 10 
toneladas, para as quais devem ser elaboradas as informações constantes do anexo V.

Alteração 266 apresentada pela ITRE
 ANEXO V, SECÇÃO 6, ANTES DO PONTO 6.1, PONTO -6.1 COLUNA 1 (novo)

-6.1. Toxicidade aguda
Uma das seguintes vias:
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 - por via oral
- por inalação
- por via dérmica

Alteração 265 apresentada pela ITRE
ANEXO V, SECÇÃO 7, PONTO 7.1.1., COLUNA 1

7.1.1. Ensaio de toxicidade a curto prazo em 
Daphnia

7.1.1. Ensaio de toxicidade a curto prazo em 
Daphnia ou em peixes

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 V, SECÇÃO 7, PONTO 7.1.1 BIS, COLUNA 1 (novo) 

7.1.1 bis. Estudo de inibição de crescimento 
em algas

Alteração 264 apresentada pela ITRE
ANEXO V, 7 BIS, COLUNA 1 (nova) 

7 bis. Biodegradabilidade
7.1. Elevada biodegradabilidade

Alteração 284 apresentada pela ITRE
ANEXO IX, PARTE 3

Em função do(s) perfil(is) de exposição 
definido(s) no relatório de segurança 
química, poderão ser dispensados ensaios 
previstos nos anexos VII e VIII.

3.1 Em função do(s) perfil(is) de exposição 
ou das categorias de utilização e exposição 
definido(s) no relatório de segurança 
química, poderão ser dispensados ensaios 
previstos nos anexos VI a VIII.

3.2  Será considerada aceitável a dispensa 
de informação se:
i) no local de trabalho, a concentração de 
ar ambiente não exceder 50 µg/m3;



RR\586024PT.doc 269/957 PE 353.529v03-00

PT

ii) o fabrico e a(s) utilização(ões) 
identificada(s) de uma substância se 
realizar apenas em instalações fechadas; 
iii) a substância for utilizada, no sector 
industrial ou comercial, numa preparação 
com uma concentração volumétrica 
máxima de 0,1%;
iv) a substância for utilizada por 
consumidores particulares em 
concentrações que não excedam 0,1%;
v) a substância for utilizada no fabrico de 
produtos destinados aos consumidores e:
a) a substância desaparecer completamente 
durante o processo de fabrico do produto; 
ou
b) a substância for integrada de forma 
permanente num composto no produto ou 
ficar, de outro modo, completamente 
contida no produto.

Será sempre necessário fornecer 
documentação e justificações adequadas.

3.3 Será necessário, em todos os outros 
casos, fornecer documentação e justificações 
adequadas, incluindo as seguintes:
i) tipos de compartimentos ambientais;
ii) populações humanas expostas;
iii) medidas de gestão dos riscos;
iv) vias de exposição;
v) duração e frequência da exposição;
vi) protecção da vida animal.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

PREÂMBULO

A proposta de regulamento em apreciação destina-se a substituir a legislação em vigor, pois se 
considera que esta deixou de ter capacidade para promover a inovação ou proporcionar uma 
protecção adequada do ambiente e do público em geral, por um novo sistema, cujos cinco 
principais elementos são os seguintes:
• introdução de um sistema de registo que será elaborado gradualmente, de modo a incluir 

as substâncias químicas novas e as existentes;
• transferência da responsabilidade pela avaliação dos riscos dos organismos 

governamentais para os fabricantes/importadores;
• inclusão (quando necessário e pertinente) dos utilizadores a jusante nos pedidos de 

informação e nos testes efectuados a substâncias químicas;
• introdução de um procedimento de autorização ou restrição aplicável às substâncias 

químicas que suscitem preocupações específicas;
• maior transparência e abertura ao público em geral, através de um acesso mais fácil a 

informações sobre as substâncias químicas.
  

ANTECEDENTES

Como é sabido, o processo de elaboração do regulamento foi moroso, complexo e 
controverso: decorreram dois anos desde a aprovação do parecer do Parlamento Europeu 
sobre o Livro Branco (Novembro de 2001) e a adopção da proposta pela Comissão (Outubro 
de 2003).

Este longo processo contou com uma participação alargada dos sectores interessados: no 
âmbito da consulta em rede sobre um primeiro projecto de regulamento, foram recebidos mais 
de 6000 contributos. Através das suas avaliações críticas e contrapropostas, esses sectores 
persuadiram a Comissão a introduzir correcções significativas no texto original. 

Os princípios e objectivos da reforma, ou seja, a protecção da saúde e do ambiente, 
permaneceram inalterados e foi dada uma atenção acrescida aos aspectos relacionados com a 
competitividade da indústria europeia. Chegou-se, assim, a um texto final que permitirá uma 
redução significativa dos custos.

O DEBATE NO PARLAMENTO EUROPEU

Nos meses que se seguiram à adopção da proposta pela Comissão, o Parlamento e, 
nomeadamente, as nove comissões responsáveis pela elaboração de um relatório e de 
pareceres, realizou um primeiro debate sobre a proposta de regulamento.

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar elaborou um 
documento de trabalho em que eram expostos os pontos de vista maioritários e minoritários 
expressos pelos deputados na quinta legislatura do Parlamento Europeu.
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A partir do início da sexta legislatura do Parlamento, intensificaram-se os debates sobre esta 
questão travados nas comissões que participavam no processo legislativo, inclusivamente no 
intuito de o Parlamento poder concluir a primeira leitura da proposta de regulamento após as 
férias de Verão.

O TRABALHO DO CONSELHO

Paralelamente, o debate no Conselho prossegue a um ritmo rápido.

O grupo de trabalho ad hoc criado no Conselho de Ministros responsável pela 
competitividade industrial e económica está a trabalhar com base numa proposta 
anglo-húngara intitulada “Uma substância química – Um registo”, que propõe um sistema 
único de registo e prevê disposições vinculativas relativas à partilha dos dados disponíveis 
sobre cada substância química.

O grupo de trabalho concentrou-se nos princípios subjacentes à partilha obrigatória de todos 
os dados, e não só naqueles em que se baseia a utilização dos testes em animais, e na 
possibilidade de introdução de disposições vinculativas de partilha dos custos.

Foi também discutida uma proposta interessante apresentada por um pequeno grupo de países, 
de acordo com a qual a exigência de prestação de informação seria alargada de modo a 
abranger as substâncias fabricadas e importadas em quantidades compreendidas entre uma e 
dez toneladas por ano.

ESTUDOS DE IMPACTO

Uma das questões mais debatidas e controversas no período que se seguiu à adopção do Livro 
Branco, em 2001, é a do custo estimado do sistema REACH e do seu impacto potencial na 
indústria química europeia.

Nestes últimos meses, o custo estimado de 2,8 a 5,3 mil milhões de euros, referido pela 
Comissão no estudo de impacto que acompanha a proposta, foi posto em causa por uma série 
de outros estudos que definem cenários de pesadelo, em que os custos aumentariam 
vertiginosamente, podendo atingir os 180 mil milhões de euros.

As estimativas dos benefícios que, de acordo com as previsões, resultariam da introdução do 
REACH são também muito variáveis. Neste caso, os estudos efectuados pela Comissão e 
pelas partes interessadas apresentam estimativas de benefícios que variam entre 4,8 e 230 mil 
milhões de euros, em termos de redução dos custos em termos de saúde.

ORIENTAÇÕES PARA O PROJECTO DE RELATÓRIO

Sabe-se que a Comissão está a efectuar novos estudos de impacto, centrados principalmente 
nos problemas de gestão do sistema, mais do que nos custos associados à introdução do 
mesmo.

Até que os resultados desses estudos sejam conhecidos, mantenho a minha avaliação global 
da proposta da Comissão e considero que o equilíbrio atingido não deve ser alterado, antes 
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deve ser consolidado e melhorado, para conferir mais eficácia e fiabilidade ao sistema.

Com base nesta avaliação muito geral, apresento uma conclusão política: tenciono propor um 
novo projecto de relatório que, nas suas linhas gerais, não diferirá do anterior e que se 
concentrará rigorosamente em algumas prioridades.

O meu principal objectivo continua a ser: criar e tornar operacional um sistema viável de 
registo, autorização e avaliação das substâncias químicas, sem excluir, é claro, a possibilidade 
de adaptação e melhoria posteriores desse sistema.

Na minha qualidade de relator, concentrar-me-ei, portanto, nos aspectos que terão mais 
impacto no funcionamento e na eficácia de REACH, se bem que, como é evidente, não 
tencione ignorar questões estreitamente relacionadas com o ambiente e a protecção da saúde 
pública.

Por esta razão, tenciono solicitar e ter na devida conta os contributos de outras comissões 
parlamentares relativos aos capítulos do regulamento que se incluam nas suas áreas de 
competência específicas.

Os principais pontos do projecto de relatório, que se encontra aberto, como é evidente, a todas 
as contribuições, mesmo críticas, são os seguintes: 

1.  Registo

O registo das substâncias químicas é, sem dúvida alguma, o aspecto mais controverso do 
sistema em que se baseia o novo regulamento. Como se sabe, todas as substâncias químicas 
fabricadas ou importadas em quantidades iguais ou superiores a uma tonelada por ano deverão 
ser registadas.

No que se refere ao que é considerado unanimemente como a base do sistema, a Comissão 
determinou que a tonelagem será um dos parâmetros de inclusão gradual das substâncias 
químicas no REACH. Ao longo das várias discussões, numerosos interessados observaram 
que esse critério não é o mais adequado para identificar os verdadeiros riscos (em termos quer 
de perigo intrínseco, quer de exposição) e várias partes sugeriram que deveria ser substituído 
ou completado por outros critérios qualitativos como a perigosidade intrínseca, a utilização e 
a exposição. 

Considero que esta abordagem entra em conflito com a filosofia subjacente à proposta da 
Comissão, nomeadamente, o requisito de que a indústria obtenha informações adequadas 
sobre as substâncias químicas e utilize essas informações para garantir a segurança dessas 
substâncias. 

Na fase do registo, o principal objectivo a prosseguir é a inclusão, no sistema, de todas as 
substâncias novas e existentes – esse enorme e controverso número de substâncias (30 000 - 
70 000 – 100 000?) cujos efeitos e perigosidade não são conhecidos – com base num critério 
(quantidade fabricada/importada) que, a meu ver, é o único que pode proporcionar um grau 
suficiente de certeza jurídica.

Esta é a base essencial para dar início às outras fases do sistema: a avaliação, a autorização e a 
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restrição. Como veremos, na transição para a fase da avaliação, o critério da quantidade será 
subordinado aos factores da perigosidade intrínseca e da exposição.

Em princípio, portanto, concordo com a formulação do artigo 5º da proposta da Comissão que 
prevê a título de regime provisório um escalonamento que abrangerá eventualmente cerca de 
99% das substâncias químicas. O sistema assim criado estará operacional dentro de 11 anos.

Isto significa que, no cenário mais optimista, que implica a adopção definitiva da proposta em 
2006, o sistema estará plenamente operacional em 2017. Na prática, as substâncias químicas 
fabricadas ou importadas em quantidades superiores a uma tonelada por ano, ou seja, as que 
têm mais interesse para as PME, e as substâncias químicas enumeradas nos artigos só nessa 
data terão de estar registadas.

Por estas razões, não proponho alterações que modifiquem o mecanismo exposto pela 
Comissão.

Isto não significa que o texto do regulamento deva ser considerado definitivo.

Pessoalmente, por exemplo, considero interessante a proposta anglo-húngara, sintetizada na 
formulação  “Uma substância química – Um registo”. Depois de a definição de “consórcio” 
ter sido clarificada em termos jurídicos – trata-se de uma entidade que assume formas assaz 
diversas, consoante os países – o Parlamento Europeu poderia seguir o Conselho naquela via, 
o que poderia determinar benefícios consideráveis, sobretudo para as PME, em termos de 
custos, de simplificação e de redução dos testes efectuados em animais.

Entendo também que a sugestão apresentada por certos governos no sentido de se exigir mais 
informação sobre as substâncias químicas fabricadas ou importadas em menores quantidades 
deverá ser tida seriamente em consideração.

Há também uma outra possibilidade importante. No meu anterior projecto de relatório, propus 
que se antecipasse o processo de revisão do regulamento. Confirmo esta opção e assiste-me, 
inclusivamente, a intenção de eventualmente a intensificar nas fases consecutivas do 
procedimento. Por esta via, é possível obter uma eventual alteração, em curso, dos critérios de 
prioridade, à luz da experiência adquirida por todos os intervenientes no sistema e, 
nomeadamente, pela Agência.

Caso a revisão do regulamento seja antecipada, a data prevista dessa revisão deverá ser 
estudada com o maior cuidado, no contexto de um controlo mais geral do calendário proposto 
pela Comissão.

Finalmente, uma questão que exigirá uma atenção muito especial é a do registo das 
substâncias químicas enumeradas nos artigos, uma vez que tem repercussões importantes para 
o comércio internacional.

Sobre este tópico, aguardo um contributo importante das comissões que detêm as principais 
competências na matéria. 

Pelo que me respeita, desenvolvi e intensifiquei a ideia de introduzir uma marca europeia de 
promoção da “segurança química”.
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2.  A avaliação e o papel da Agência

Como já foi dito, o artigo 43º-A da proposta da Comissão introduz uma ordem de prioridades 
na fase da avaliação que não se relaciona já exclusivamente com a tonelagem, reflectindo 
também os riscos apresentados pelas substâncias químicas*.

Na proposta da Comissão, prevêem-se dois tipos de avaliação: avaliação dos processos (que é 
da competência dos Estados-Membros) e avaliação das substâncias químicas.

Os maiores problemas dizem respeito à relação entre a Agência Europeia e as autoridades 
competentes dos Estados-Membros. Surgiram críticas de vários quadrantes à complexidade 
dos procedimentos previstos, que implicaria o risco de uma descentralização excessiva do 
processo de decisão poder originar diferenças de procedimentos de país para país e, portanto, 
uma distorção do mercado interno.

Nos termos do artigo 43º-A da proposta da Comissão, a Agência desenvolverá critérios de 
prioridade para as substâncias, tendo em vista a sua futura avaliação. Os Estados-Membros 
utilizarão estes critérios na preparação dos seus planos evolutivos.

Relativamente a este ponto, apresento novamente o pacote de alterações constante do meu 
anterior projecto de relatório, nos termos do qual é atribuída à Agência a tarefa de estabelecer 
uma lista de substâncias químicas de avaliação prioritária. Os Estados-Membros incluirão 
depois essas substâncias nos seus planos evolutivos.

Apresento também novamente o conjunto de alterações destinadas a reforçar o papel central 
da Agência, através de uma definição mais precisa da sua base institucional, para o que tomei 
como referência o modelo da Agência Europeia de Avaliação dos Medicamentos.

3.  Autorização e substituição

É necessário fazer uma breve referência à substituição. É uma questão muito delicada, quer do 
ponto de vista ambiental e sanitário, quer do ponto de vista do incentivo à inovação e à 
promoção, a médio e longo prazo, de substâncias e tecnologias mais compatíveis com o 
ambiente. De entre os objectivos explícitos do regulamento, este é um dos mais importantes.

Por esta razão, no meu anterior projecto de relatório tinha reforçado o princípio da 
substituição, tendo estabelecido uma relação mais estreita entre a autorização (e a respectiva 
renovação ou revisão) e a substituição de substâncias extremamente problemáticas (CMR das 
categorias 1 e 2, PBT, mPmB, etc.).

A minha opinião sobre o assunto continua a ser a seguinte: a sequência proposta deve ser 
invertida, através de uma redução do alcance da cláusula - bastante problemática dos pontos 
de vista conceptual e jurídico - que prevê o “controlo adequado” como critério inicial para a 
concessão da autorização, bem como através do estabelecimento de uma relação mais estreita 

* Nos termos deste artigo, “os critérios de avaliação incluirão a tomada em consideração dos dados relativos ao 
perigo e à exposição e das gamas de tonelagem”.



RR\586024PT.doc 275/957 PE 353.529v03-00

PT

e directa entre a autorização (e a respectiva renovação ou revisão) e o princípio da 
substituição.

Em termos práticos, isto significa o seguinte: 

- a autorização será concedida se for possível demonstrar que não existem substâncias e 
tecnologias alternativas adequadas e se as vantagens económicas e sociais 
prevalecerem sobre os riscos para a saúde e o ambiente, e  (apenas como consideração 
secundária) se a substância for submetida a um controlo adequado;

- os pedidos devem ser acompanhados por documentação que contenha uma análise 
socioeconómica válida e uma análise das alternativas;

- a autorização deve indicar claramente e de forma vinculativa as condições a que está 
sujeita, o respectivo prazo de validade e data de revisão, bem como as disposições de 
monitorização.

COMPROMISSO ALCANÇADO NO ÂMBITO DA COMISSÃO DO AMBIENTE

A Comissão do Ambiente subscreveu a minha abordagem a favor de uma solução equilibrada 
dos principais problemas suscitados pela proposta de regulamento, a qual confere certeza 
jurídica à indústria comunitária ao proporcionar um sistema funcional que assegura a 
manutenção da competitividade da indústria europeia e melhora a protecção da saúde e do 
ambiente.

O compromisso alcançado no âmbito da Comissão do Ambiente baseia-se nos seguintes 
elementos:

No que se refere ao registo de substâncias químicas em quantidades compreendidas entre 1 
e 10 toneladas:
Abordagem coerente em matéria de requisitos de informação, cabendo à indústria decidir se 
um critério foi preenchido. 
Propriedades físico-químicas e informação disponível ou, no caso das substâncias que 
satisfazem um critério, conjunto completo de informações.
Apenas aplicável às substâncias existentes: as novas substâncias continuam sujeitas à 
apresentação de dados razoáveis em matéria de segurança.
Optimiza os recursos da Agência, ao concentrar o seu trabalho numa pequena percentagem de 
processos, em vez de uma verificação superficial de todos os processos. 
Incentiva uma tomada de decisões correcta por parte da indústria.
Permite a melhor utilização das informações provenientes de todas as fontes.
Pagamento de taxa de registo não obrigatório, se forem fornecidos conjuntos completos de 
informações.

No caso das substâncias químicas em quantidades superiores a 10 toneladas, mantém-se a 
proposta inicial da Comissão.

“Uma substância, um registo”: visa reduzir ao mínimo os custos, prevendo-se derrogações 
em condições específicas, quando se justifique.
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No que se refere às substâncias que fazem parte de artigos, garante a igualdade de 
tratamento entre os artigos importados e os artigos produzidos na UE, mediante a exigência de 
uma notificação simples no caso dos artigos que contêm substâncias que suscitam uma grande 
preocupação, bem como em matéria de pedidos de autorização.

No caso das PME, prestação de serviços de assistência técnica e orientações adicionais.

No que se refere à autorização, garante a tomada em consideração das alternativas 
disponíveis, a inovação graças a autorizações com uma duração limitada, a certeza jurídica 
mediante a elaboração de uma lista das substâncias mais perigosas e o registo precoce dessas 
substâncias químicas.

No que se refere à Agência, prevê um reforço do papel da Comunidade em matéria de 
avaliação dos processos, ao mesmo tempo que explora ao máximo a utilização dos 
conhecimentos especializados dos Estados-Membros para efeitos de avaliação das 
substâncias.

Exigência de relatórios de segurança química no caso das substâncias em quantidades 
superiores a 1 tonelada, tendo em vista a protecção dos trabalhadores, dos consumidores e do 
ambiente.

Reduz ao mínimo a realização de ensaios em animais.
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PARECER DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS SOBRE A BASE 
JURÍDICA

Excelentíssimo Senhor
Deputado Karl-Heinz Florenz
Presidente da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
BRUXELAS

Assunto: Base jurídica da Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu  e do 
Conselho relativo ao registo, à avaliação, à autorização e à restrição de 
produtos químicos (REACH), que cria a Agência Europeia dos Produtos 
Químicos e que altera a Directiva 1999/45/CE e o Regulamento (CE) {relativo 
aos Poluentes Orgânicos Persistentes} (COM(2003)0644 – C6-0530/2003 – 
2003/0256(COD))*

Senhor Presidente

Por carta de 2 de Junho de 2005, solicitou V. Exa. à Comissão dos Assuntos Jurídicos, ao 
abrigo do disposto no nº 2 do artigo 35º do Regimento, que esta analisasse a validade da base 
jurídica da proposta da Comissão referida em epígrafe.

Sendo o artigo 95º do Tratado CE a única base jurídica da proposta, há que verificar se o nº 1 
do artigo 175º não deveria ser utilizado como base jurídica adicional pelo facto de os Títulos 
VII e VIII do regulamento proposto dizerem respeito à autorização e à restrição de produtos 
químicos e terem, por conseguinte, como objectivo primordial a protecção do ambiente.

A comissão procedeu à análise da questão supramencionada nas suas reuniões de 13 de Julho 
e de 15 de Setembro de 2005.

De acordo com o Tribunal de Justiça, a escolha da base jurídica não pode ser subjectiva, mas 
"deve fundar-se em elementos objectivos, susceptíveis de controlo jurisdicional"†, como "o 
fim e o conteúdo do acto"‡. Além disso, "é em função do objecto principal de um acto que 
deve ser determinada a base jurídica sobre a qual o acto adoptado se deve fundamentar"§.

Por outro lado, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, "um artigo de carácter 
genérico do Tratado (como o artigo 95º) constitui uma base jurídica suficiente mesmo que a 
medida em causa prossiga, de forma acessória, alcançar um objectivo previsto pelo disposto 
num artigo de carácter específico do Tratado (a exemplo do artigo 174º)**.

* Ainda não publicado em JO.
† Processo 45/86, Comissão c/Conselho [1987] CTJ 1493, nº 5.
‡ Processo C-300/89, Comissão c/Conselho [1991] CTJ I-2867, nº 10.
§ Processo C-377/98, Reino dos Países Baixos c/Parlamento Europeu e Conselho [2001] CTJ I-7079, nº 27, 
fazendo remissão ao processo C-155/91, Comissão c/Conselho supra n. 23, nºs 19-21.
** Processo C-377/98, Reino dos Países Baixos c/Parlamento Europeu e Conselho [2001] CTJ I-7079, nº s 27-
28; processo C-491/01 British American Tobacco (Investments) and Imperial Tobacco [2002] CTJ 1-11453, nºs 
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No entanto, "se for adoptado o ponto de vista de que os objectivos do estabelecimento e 
funcionamento do mercado interno, por um lado, e da protecção do ambiente (e da saúde) 
estão indissoluvelmente interligados, não havendo nenhum deles que seja secundário e 
indirecto em relação aos demais, poder-se-ia considerar que as duas bases jurídicas deveriam 
ser utilizadas, uma vez que as duas disposições em questão (artigo 95º e nº 1 do artigo 175º) 
prevêem o mesmo processo de tomada de decisão (co-decisão)* . Resulta, porém dos 
considerandos e do conjunto das medidas propostas (apenas os Títulos VII e VIII do 
regulamento proposto tratam da autorização e da restrição da utilização de produtos químicos 
e, por conseguinte, podem ser considerados como sendo primordialmente relativos ao 
ambiente), que o seu objectivo principal consiste no estabelecimento e o funcionamento do 
mercado interno, matéria abrangida pelo artigo 95º, sendo a protecção do ambiente e da saúde 
objectivos secundários.

De qualquer modo, as diferenças existentes entre as duas bases jurídicas levam a pensar que 
são incompatíveis.

Em primeiro lugar, o artigo 175º prevê a consulta do Comité das Regiões, enquanto o artigo 
95º não o faz. Se o nº 1 do artigo 175º fosse utilizado como base jurídica suplementar, a 
omissão de consulta do Comité das Regiões constituiria uma violação de formalidades 
essenciais, podendo dar origem à apresentação de uma excepção de ilegalidade no Tribunal de 
Justiça.

Uma segunda razão que faz concluir que os dois artigos são incompatíveis consiste no facto 
de o artigo 95º tornar mais difícil aos Estados-Membros a manutenção ou introdução de uma 
legislação nacional mais estritas do que as disposições do regulamento em apreço. O artigo 
175º, pelo contrário, propiciaria aos Estados-Membros uma margem mais larga para a 
adopção de medidas mais estritas.

Há que concluir, portanto, que não é possível tomar o nº 1 do artigo 175º como base jurídica 
adicional, juntamente com o artigo 95º.

Assim sendo, na sua reunião de 15 de Setembro de 2005 e de acordo com a proposta 
apresenta por Antonio López-Istúriz Whiteseu, seu relator, a Comissão dos Assuntos Jurídicos 
decidiu por 18 votos a favor, 3 contra e 0 abstenções†, recomendar que o artigo 95° CE seja 
escolhido como base jurídica, sem acrescentar-lhe o nº 1 do artigo 175º.

93-94.
*  Processo C-165/87, Comissão c/Conselho [1988] CTJ 5545, nº 11.
† Encontravam-se presentes no momento da votação final Giuseppe Gargani (presidente),Rainer Wieland (vice-
presidente), Antonio López-Istúriz White (relator), Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, 
Nicole Fontaine (em substituição de Syed Kamall), Janelly Fourtou (em substituição de Diana Wallis), Monica 
Frassoni, Adeline Hazan (em substituição de Katalin Lévai), Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Eva 
Lichtenberger (em substituição de Alain Lipietz), Toine Manders (em substituição de Viktória Mohácsi), 
Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega (em substituição de Andrzej Jan Szejna), 
Alexander Radwan (em substituição de Piia-Noora Kauppi), Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Nicola 
Zingaretti, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka.
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Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos da minha elevada 
consideração.

Giuseppe Gargani
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PARECER DA COMISSÃO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL

destinado à Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, à 
avaliação, à autorização e à restrição de produtos químicos (REACH), que cria a Agência 
Europeia dos Produtos Químicos e que altera a Directiva 1999/45/CE e o Regulamento (CE) 
{relativo aos Poluentes Orgânicos Persistentes}
(COM(2003)0644 –C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Relatora de parecer: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

BREVE JUSTIFICAÇÃO

Introdução

A indústria europeia de produtos químicos é responsável por mais de 100 mil milhões de 
euros a nível das exportações da UE, mas o sistema REACH afectará igualmente as muitas 
empresas que usam produtos químicos importados como matérias-primas. Em consequência, 
o interesse da Comissão do Comércio Internacional na proposta em apreço é claro: REACH 
terá um impacto substancial nos fluxos comerciais e coloca questões em termos de 
compatibilidade com a OMC. 

Impacto da proposta da Comissão no comércio europeu de produtos químicos 

Durante muitos anos, a UE registou um superavit comercial substancial no sector dos 
produtos químicos. Embora exista a tendência para pensar em grandes multinacionais, quando 
se fala da "indústria de produtos químicos", há que reconhecer que existem muitos pequenos e 
médios produtores e distribuidores. Cerca de 1/3 das patentes da indústria de produtos 
químicos é detido por PME.

As alterações propostas procuram responder a quatro importantes preocupações:

a) a retirada, do mercado da UE, de substâncias e preparações cujo registo e outros custos 
excedem as suas margens de lucro. Tal constituirá uma preocupação particular para 
empresas pequenas, que terão igualmente de lutar para encontrar os recursos humanos 
necessários. O reforço do papel da Agência deverá constituir uma ajuda particular para os 
pequenos importadores; 
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b) será muito difícil, ou mesmo impossível, preencher os requisitos impostos aos 
importadores de preparações (uma vez que dezenas ou centenas de substâncias que 
compõem a preparação devem ser registadas, muitas das quais podem ser estar sujeitas a 
sigilo comercial para empresas diferentes do importador;

c) a perda de competitividade em mercados terceiros, ao concorrer com empresas que 
produzem em países com custos reguladores mais baixos. Os custos adicionais serão 
particularmente desvantajosos para os produtores de produtos normalizados, em que a 
concorrência é sobretudo a nível dos custos;

d) a inovação reduzida afectará a competitividade a longo prazo, sendo os recursos desviados 
da investigação para os ensaios. Estes últimos dois aspectos encorajarão a deslocação da 
produção para ambientes reguladores mais favoráveis.

Impacto da proposta da Comissão no comércio europeu de outros produtos 

Competitividade: o impacto de REACH irá muito para além da indústria de produtos 
químicos, afectando todas as empresas que utilizam produtos químicos como matérias-primas. 
Os artigos importados podem conter substâncias não registadas (desde que não sejam 
libertadas), ao passo que os artigos produzidos na UE não o podem, o que cria um incentivo à 
produção fora da UE.

A situação da indústria metalúrgica suscita particular preocupação, uma vez que depende de 
elevadas importações de matérias-primas de baixo risco (regra geral). Os custos adicionais 
desencorajarão a reciclagem ou reorientarão tais materiais para outros mercados. O âmbito de 
aplicação do REACH deve ser, por conseguinte, substancialmente reduzido, excluindo 
materiais como metais, ligas, minerais e sucata. 

Uma abordagem baseada nos riscos

As alterações propostas procuram substituir uma abordagem baseada na quantidade por uma 
abordagem baseada nos riscos, de forma a reduzir a probabilidade de litígios a nível da OMC. 
No âmbito de uma tal abordagem, cada produto disporá de uma ficha clara e transparente em 
matéria de riscos, que definirá claramente os dados de exposição e de risco do produto 
químico. 

Necessidade de uma Agência forte

As alterações propostas conferem à recém-criada Agência Europeia dos Produtos Químicos 
responsabilidades acrescidas no domínio da avaliação de substâncias, bem como de 
determinação da categoria de risco para cada substância.

Procura de um consenso internacional sobre uma abordagem comum ao REACH

O risco de um amplo período de incerteza provocado por procedimentos a nível da OMC, 
eventualmente seguido da necessidade de uma revisão antecipada do regulamento, poderá ser 
consideravelmente reduzido mediante a procura de um consenso internacional, pelo menos, 
com os principais parceiros comerciais da UE, designadamente os Estados Unidos, o Japão e 
a Coreia, que envolva um reconhecimento mútuo dos procedimentos de ensaio e requisitos 
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uniformes de informação. Uma abordagem comum reduzirá os custos, uma vez que as 
informações em matéria de ensaios poderão ser partilhadas e ajudará as empresas que operam 
em diversos mercados. Iniciativas como o Conjunto de dados de informação de despistagem 
("Screening Information Data Set") da OCDE, o Acordo de Roterdão sobre o transporte de 
produtos químicos perigosos e pesticidas, bem como o  Programa dos EUA sobre as 
substâncias químicas produzidas em grande quantidade ("High Production Volume Chemicals 
Challenge Programme") fornecem já uma base para tais negociações. 

ALTERAÇÕES

A Comissão do Comércio Internacional 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 Comissão* Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 4 bis (novo)

(4 bis) O sistema REACH deve ser 
organizado e aplicado de modo a não 
debilitar a competitividade da indústria 
europeia nem a afectar o comércio com 
países terceiros. É pois essencial 
estabelecer uma lista dos riscos prioritários 
e assegurar que a legislação não imponha 
aos nossos parceiros comerciais requisitos 
não compatíveis com os princípios de 
comércio livre em vigor nos termos da 
OMC.

Justificação

Na era da globalidade, é importante que o sistema REACH não diminua a competitividade da 
indústria europeia nem perturbe as relações com os nossos parceiros comerciais.

Alteração 2
Considerando 15 bis (novo)

(15 bis) A fim de assegurar uma aplicação 
coerente do novo sistema, deverá ser 
confiado à Agência um papel de destaque 

* JO C ... / Ainda não publicado em JO.
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no processo de registo, avaliação e 
autorização.

Justificação

Uma abordagem coerente é particularmente importante para os pequenos comerciantes 
internacionais, aos quais não se pode exigir o conhecimento de uma variedade de práticas 
nacionais.

Alteração 3
Considerando 15 ter (novo)

(15 ter) A fim de limitar ainda mais os 
custos e facilitar o comércio internacional, 
a Agência deve ter na maior conta possível 
as normas internacionais existentes ou 
emergentes em matéria de regulamentação 
dos produtos químicos, a fim de promover 
um consenso internacional tão amplo 
quanto possível.

Alteração 4
Considerando 24

(24) Os requisitos para a produção de 
informação sobre as substâncias devem ser 
escalonados de acordo com o volume de 
produção ou de importação de uma 
substância, dado que este indica o potencial 
de exposição do homem e do ambiente às 
substâncias e deve ser descrito em 
pormenor.

(24) Os requisitos para a produção de 
informação sobre as substâncias devem ser 
escalonados de acordo com o volume de 
produção ou de importação de uma 
substância, dado que este indica o potencial 
de exposição do homem e do ambiente às 
substâncias e deve ser descrito em 
pormenor. No caso de existirem avaliações 
de risco baseadas na utilização prática de 
uma dada substância, as mesmas devem ser 
tidas em consideração. A experiência 
adquirida com a utilização prática deverá 
poder influir na extensão da informação 
requerida.

Justificação

Importa ter em conta a experiência realmente adquirida ao longo de centenas de anos de 
utilização de certas substâncias.
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Alteração 5
Considerando 28 bis (novo) 

 (28 bis) Por razões práticas, os resíduos e 
os materiais utilizados como 
matérias-primas secundárias ou como 
fontes de energia estão excluídos do âmbito 
de aplicação do presente regulamento. 
Produzir valor ("valorização") a partir de 
resíduos e materiais utilizados como 
matérias-primas secundárias ou como fonte 
de energia por via de operações de 
recuperação, contribui para o objectivo 
comunitário de um desenvolvimento 
sustentável. O presente regulamento não 
introduz requisitos susceptíveis de 
desincentivar a reciclagem e a recuperação.

Justificação

A integração das matérias-primas recicladas no âmbito de aplicação do regulamento 
REACH pode representar uma grave ameaça para o sector da reciclagem e da recuperação 
e, por conseguinte, aumentar a necessidade de recursos não renováveis. É necessário evitar a 
duplicação de legislação e que a reciclagem seja desencorajada pelo sistema REACH. As 
operações de reciclagem, as licenças de exploração e a utilização de materiais reciclados 
como "matérias-primas secundárias obtidas a partir de resíduos" já estão regulamentadas 
pela legislação comunitária em vigor.

Alteração 6
Considerando 28 ter (novo)

(28 ter) Noventa por cento dos metais são 
utilizados sob a forma de ligas metálicas 
cujas características podem tornar 
impossível determinar com precisão as suas 
propriedades através da utilização dos 
métodos convencionais actualmente 
disponíveis. É pois necessário desenvolver 
um método específico de classificação que 
tome em consideração as suas propriedades 
químicas específicas.
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Justificação

As características nocivas das ligas metálicas diferem das dos seus metais constituintes. As 
actuais regras de classificação comunitárias para "preparações" (Directiva 1999/45/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Maio de 1999, relativa à aproximação das 
disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitantes 
à classificação, embalagem e rotulagem das preparações perigosas) não fornecem uma 
orientação adequada para efeitos de avaliação das propriedades das ligas. Todavia, contém 
um considerando (nº 10) que aponta para a necessidade de desenvolver uma tal abordagem 
específica para as ligas.

Alteração 7
Considerando 29 bis (novo) 

 (29 bis) Para ajudar as empresas e, em 
particular, as pequenas e médias empresas, 
a cumprir os requisitos do presente 
regulamento, os Estados-Membros, em 
cooperação com a Comissão, devem criar 
uma rede de assistência.

Justificação

Muitas das empresas que serão abrangidas pelo sistema REACH são pequenas e médias 
empresas (PME). É conveniente velar para que a legislação não lhes imponha encargos 
administrativos demasiado pesados. Na prática, a melhor solução pode variar de um Estado 
para outro, consoante o seu quadro institucional. Por conseguinte, os Estados-Membros 
deveriam ser responsáveis pela criação de uma rede adequada das medidas de apoio 
necessárias.

Alteração 8
Considerando 82 bis (novo)

(82 bis) A fim de reduzir os seus custos e 
melhorar a sua aceitabilidade 
internacional, a abordagem europeia 
deveria ser alinhada, tanto quanto possível, 
pelas iniciativas internacionais, incluindo a 
Abordagem Estratégica à Gestão 
Internacional dos Produtos Químicos do 
PNUA, o Acto do Conselho da OCDE sobre 
Substâncias Químicas Produzidas em 
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Grandes Quantidades (HPV), a Iniciativa 
do Conselho Internacional das Associações 
dos Produtos Químicos HPV e o Programa 
da Agência norte-americana de Protecção 
do Ambiente em Matéria de HPV.

Justificação

A fim de evitar custos desnecessários, deverá ser feita a maior utilização possível da 
informação existente e da informação que está a ser desenvolvida através da cooperação 
internacional. Além disso, o maior uso das normas internacionais reduzirá o risco de o 
regulamento ser considerado incompatível com os acordos da OMC.

Alteração 9
Considerando 104 quater (novo) 

 (104 quater) A Comissão velará por que a 
abertura progressiva dos mercados 
comunitários às importações mundiais seja 
acompanhada de exigências mais estritas 
no que se refere à "equidade" do comércio 
(nomeadamente no âmbito da OMC); os 
requisitos do sistema REACH devem ser 
introduzidos o mais rapidamente possível.

Justificação

É essencial que a abertura ao comércio internacional seja acompanhada da criação de 
condições equitativas que incluam requisitos em matéria de ambiente e de saúde pública. O 
sistema REACH constitui um elemento importante deste processo.

Alteração 10
Considerando 104 quinquies (novo)

(104 quinquies) Qualquer fabricante, 
importador ou utilizador a jusante que 
fabrique, utilize ou importe uma 
substância, uma preparação ou um artigo 
do qual façam parte essa substância ou 
preparação, que saiba ou possa 
razoavelmente prever que essas operações 
podem ter efeitos negativos para a saúde 
humana ou para o ambiente, deveria tomar 
todas as medidas necessárias para evitar, 
limitar ou remediar esses efeitos.
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Justificação

Qualquer que seja o volume de produção, é necessário especificar que cabe à indústria a 
responsabilidade de tomar as medidas necessárias para garantir a segurança dos produtos 
químicos.

Alteração 11
Considerando 104 sexies (novo)

(104 sexies) Qualquer fabricante, 
importador ou utilizador a jusante que 
forneça uma substância ou preparação a 
um utilizador a jusante deveria velar por 
uma comunicação e troca de informações 
adequadas, a fim de evitar, limitar ou 
remediar os efeitos negativos para a saúde 
humana ou para o ambiente.

Justificação

Qualquer que seja o volume de produção, é necessário especificar que cabe à indústria a 
responsabilidade de tomar as medidas necessárias para garantir a segurança dos produtos 
químicos.

Alteração 12
Artigo 1, nº 2

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

2. O objectivo do presente regulamento é 
garantir a livre circulação das substâncias 
químicas no mercado interno, respeitando os 
compromissos assumidos pela União 
Europeia e pelos seus Estados-Membros no 
âmbito de acordos comerciais 
internacionais, designadamente a nível da 
OMC.

Alteração 13
Artigo 2, nº 1, alínea c bis) (nova)

c bis) A aplicações especiais de substâncias 
registadas destinadas exclusivamente à 
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exportação para países terceiros;

Justificação

Criação de condições equitativas da concorrência fora do mercado interno europeu e 
conformidade com as regras da OMC.

Alteração 14
Artigo 2, nº 1, alínea c ter) (nova) 

c ter) A operações de reciclagem e de 
recuperação;

Justificação

A integração dos resíduos, das matérias-primas secundárias e dos materiais utilizados como 
fonte de energia obtidos a partir de resíduos no âmbito de aplicação do regulamento REACH 
faria recair sobre as operações de reciclagem e de recuperação requisitos 
desproporcionados que não teriam qualquer benefício adicional para a saúde humana ou 
para o ambiente e teria um efeito dissuasivo sobre as actividades de reciclagem e de 
recuperação de resíduos na UE.

Alteração 15
Artigo 2, nº 1, alínea c quater) (nova)

c quater) A substâncias em medicamentos 
de uso humano e veterinário, na acepção 
do Regulamento (CEE) nº 2309/931 do 
Conselho, da Directiva 2001/82/CE2 do 
Parlamento Europeu e do Conselho e da 
Directiva 2001/83/CE3 do Parlamento 
Europeu e do Conselho;
__________________
1 JO L 214 de 24.8.1993, p. 1.
2 JO L 311 de 28.11.2001, p. 1.
3 JO L 311 de 28.11.2001, p. 67.

Justificação
Convém evitar a dupla regulamentação.
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Alteração 16
Artigo 2, nº 1, alínea c quinquies) (nova)

c quinquies) A substâncias em géneros 
alimentícios, na acepção do Regulamento 
(CE) nº 178/20021 da Comissão, incluindo 
os aditivos alimentares, na acepção da 
Directiva 89/107/CEE2 do Conselho, e as 
substâncias aromatizantes definidas no 
Regulamento (CE) 2232/963 , bem como na 
Decisão 2000/489/CE4 da Comissão;
______________________
1 JO L 31, de 1.2.2002, p.  1., com a última 
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento 
(CE) Nº 1642/2003 (JO L 245, de 29.9.2003, 
p.  4).
2 JO L 40 de 11.2.1989, p. 27.
3 JO L 299 de 23.11.1996, p. 1
4 JO L 197 de 3.8.2001, p. 3

Alteração 17
Artigo 2, nº 1, alínea c sexies) (nova)

c sexies) A substâncias em 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 animal1, e em 
alimentos para animais abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da Directiva 
82/471/CEE2;
______________
1 JO L 192 de 29.5.2004, p. 34
2 JO L 266 de 6.10.1984, p. 18

Alteração 18
Artigo 2, nº 1, alínea c septies) (nova)
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c septies) A substâncias em dispositivos 
médicos abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 90/385/CEE1 do 
Conselho, da Directiva 93/42/CEE2 do 
Conselho ou da Directiva 98/79/CE3 do 
Parlamento Europeu e do Conselho;
_________________
1 JO L 189 de 20.7.1990, p. 17.
2 JO L 169 de 12.7.1993, p. 1.
3 JO L 331 de 7.12.1998, p. 1.

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

c octies) A substâncias em materiais 
destinados a entrar em contacto com os 
géneros alimentícios, na acepção da 
Directiva 89/109/CEE1 do Conselho;
___________________
1 JO L 40 de 11.2.1989, p. 38.

Alteração 20
Artigo 2, nº 1, alínea c nonies) (nova)

c nonies) A substâncias em produtos 
fitofarmacêuticos, na acepção da Directiva 
91/414/CEE1 do Conselho;
_______________
1 JO L 230 de 19.8.1991, p. 1.

Alteração 21
Artigo 2, nº 1, alínea c decies) (nova)

 c decies) A substâncias em produtos 
biocidas, na acepção da Directiva 98/8/CE1 
do Parlamento Europeu e do Conselho.
________________
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1 JO L 123 de 24.4.1998, p. 1.

Alteração 22
Artigo 2 nº 1, alínea c undecies) (nova)

c undecies) A substâncias em produtos 
cosméticos abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 76/768/CEE1 do 
Conselho;
1 JO L262 de 27.9.1976, p. 169.

Alteração 23
Artigo 2, nº 1, alínea c duodecies) (nova)

c duodecies) A matérias-primas presentes 
na natureza que não são comercializadas 
junto do público e se destinam a ser 
exclusivamente utilizadas em instalações 
reguladas pela Directiva do Conselho 
96/61/EC1;
1 JO L 257 de 10.10.1996, p. 26 

Justificação

Muitas matérias-primas primárias têm uma composição muito complexa e altamente 
variável, implicando a necessidade de registos e autorizações múltiplos. A exclusão das 
matérias-primas unicamente do registo (capítulo 3) seria, por conseguinte, insuficiente.

As unidades de produção de metais são reguladas pela Directiva IPPC e outra legislação 
comunitária pertinente de protecção dos trabalhadores e do ambiente. As eventuais 
preocupações em matéria de trabalho e ambiente associadas à utilização de matérias-primas 
naturais primárias estão, por conseguinte, adequadamente cobertas.

Alteração 24
Artigo 2, nº 1, alínea c terdecies) (nova) 

c terdecies) A substâncias utilizadas na 
reacção a problemas imprevistos que 
possam resultar numa degradação da 
qualidade ou numa paragem da produção, 
na condição de que: 
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i) não seja possível efectuar previamente 
um registo por motivos de emergência, e 
ii) posteriormente seja efectuado um 
registo, na eventualidade de uma utilização 
repetida da substância, e
iii) a utilização imprevista respeite a 
legislação em vigor relativa à segurança 
dos trabalhadores.

Justificação

Os problemas imprevistos decorrentes dos processos químicos podem exigir uma reacção 
imediata a fim de evitar uma degradação da qualidade ou mesmo a paragem da produção 
(“reparação de avarias”). O requisito de registo da substância antes da sua utilização só 
pode ser respeitado se todos os eventuais problemas e as necessárias respostas forem 
previsíveis, o que não é o caso. Por conseguinte, é necessário prever uma derrogação para 
efeitos de"reparação de avarias", a qual deve situar-se dentro de limites precisos, por forma 
a não criar uma falha no sistema REACH. A conjugação das três condições estabelecidas 
garantirá a correcta aplicação desta medida.

Alteração 25
Artigo 2 bis (novo), Título (novo) 

Artigo 2º bis
Aplicação restrita

Alteração 26
Artigo 2 bis, parte introdutória (nova)

O disposto no presente regulamento 
aplica-se às seguintes categorias de 
substâncias com as restrições abaixo 
especificadas:

Alteração 27
Artigo 2 bis, nº 1 (novo) 

1. As substâncias naturais e idênticas a 
substâncias naturais apenas são registadas 
se as substâncias e/ou a sua utilização e 
exposição forem basicamente classificadas 
como perigosas pela Agência e estas 
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substâncias não se encontrarem já 
regulamentadas por outras disposições.

Alteração 28
Artigo 2 bis, nº 2 (novo) 

2. Se as substâncias forem exclusivamente 
utilizadas no âmbito de actividades de 
investigação científica e desenvolvimento, 
em sistemas fechados ou como produtos 
intermédios sem exposição directa do 
consumidor ou do ambiente, a sua 
utilização não está submetida ao 
cumprimento dos requisitos definidos no 
presente regulamento.

Alteração 29
Artigo 2 bis, nº 3 (novo) 

3. As ligas metálicas, enquanto formas 
especiais de preparações, são avaliadas 
separadamente pela Agência, tendo em 
conta as suas características específicas, e 
classificadas de acordo com a sua 
obrigatoriedade individual de registo.

Alteração 30
Artigo 3, nº 1 bis (novo) 

1 bis. Substância derivada de plantas: uma 
substância complexa obtida a partir do 
tratamento físico de uma planta ou de uma 
parte da planta como a extracção, 
destilação, expressão, fraccionamento, 
purificação, concentração ou fermentação, 
cuja composição varia consoante o género, 
a espécie, as condições de crescimento da 
sua fonte e o processo de tratamento 
utilizado;

Justificação

É necessário prever uma definição específica para as substâncias naturais derivadas de 
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plantas no âmbito do regulamento REACH, de forma a delimitar o âmbito de aplicação da 
isenção prevista no anexo III (a alterar em conformidade) para as substâncias naturais e 
assegurar a certeza jurídica aquando da aplicação das disposições do regulamento.

Alteração 31
Artigo 3, nº 4 bis (novo)

4 bis. Liga metálica: um material metálico, 
homogéneo à escala macroscópica, 
composto por dois ou mais elementos 
químicos ligados de tal forma que não 
podem ser separados por acção mecânica.

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 32
Artigo 3, nº 4 ter (novo)

4 ter. As matérias-primas presentes na 
natureza incluem o óleo em bruto, o gás e o 
carvão, minerais, minérios, substâncias 
concentradas presentes na natureza e 
materiais derivados das mesmas por 
processos mineralógicos ou processos de 
transformação física.

Justificação

A definição é necessária para a nova alínea c undecies) do nº 1 do artigo 2º.

Alteração 33
Artigo 3, nº 12 bis (novo)

12 bis. Categorias de utilização: a 
categorização de utilizações com base na 
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seguinte distinção: utilização industrial, 
utilização profissional e utilização pelos 
consumidores;

Justificação

O conceito de categorias de utilização e de exposição sistematiza e evidencia os requisitos em 
matéria de dados e constitui uma base necessária para a avaliação dos riscos pela Agência.

Alteração 34
Artigo 3, nº 12 ter (novo)

12 ter. Categorias 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);

Justificação

O conceito de categorias de utilização e de exposição sistematiza e evidencia os requisitos em 
matéria de dados e constitui uma base necessária para a avaliação dos riscos pela Agência.

Alteração 35
Artigo 3, nº 12 quater (novo)

12 quater. Perfil de exposição: a descrição 
de medidas concretas com vista à protecção 
do ser humano e do ambiente, assim como 
das condições específicas de fabrico e de 
utilização de uma substância ao longo do 
seu ciclo de vida.

Justificação

Por oposição às categorias de utilização e exposição, o perfil de exposição descreve as 
condições particulares específicas da utilização de uma substância, nomeadamente as 
medidas concretas de protecção. Constitui, assim, uma base necessária para a avaliação dos 
riscos pela Agência.
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Alteração 36
Artigo 3, nº 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/preparação (a seguir denominada 
síntese):

Justificação

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

Alteração 37
Artigo 3, nº 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 tiverem 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 38
Artigo 3, nº 22

22. Investigação e desenvolvimento 
orientados para o produto e para o 
processo: qualquer tipo de desenvolvimento 
científico relacionado com o 
desenvolvimento do produto, com o 

22. Investigação e desenvolvimento 
orientados para o produto e para o 
processo: qualquer tipo de desenvolvimento 
científico relacionado com o 
desenvolvimento do produto, com o 
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desenvolvimento posterior de uma 
substância durante o qual se usam 
unidades-piloto ou ensaios de produção para 
desenvolver o processo de produção e/ou 
testar as áreas de aplicação da substância;

desenvolvimento posterior de uma 
substância, estreme, numa preparação ou 
num artigo, durante o qual se usam 
unidades-piloto ou ensaios de produção para 
desenvolver o processo de produção e/ou 
testar as áreas de aplicação da substância;

Justificação

É necessário especificar que o processo de desenvolvimento de um produto pode envolver 
todos os aspectos do processo de produção e que as empresas podem testar protótipos de 
artigos no âmbito da investigação e desenvolvimento orientados para o produto e para o 
processo.

Alteração 39
Artigo 3, nº 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, 
incluindo as experiências e os erros dos 
utilizadores a jusante;

Justificação

O volume de uma tonelada é demasiado restritivo. As experiências e os erros entre um 
produtor de produtos químicos e o seu cliente (utilizador a jusante) conferem um grande 
impulso à inovação em termos de novas utilizações, funções e aplicações. Esta referência 
deve figurar na definição a fim de preservar a inovação.

Alteração 40
Artigo 3, nº 26

26. Utilização indesejável: uma utilização 
pelos utilizadores a jusante desaconselhada 
pelo registando;

26. Utilização inadequada: uma utilização 
pelos utilizadores a jusante desaconselhada 
pelo registando por razões de segurança;

Justificação

A expressão “utilização indesejável” tem uma conotação mais emocional do que científica ou 
jurídica. Os registandos deveriam ter o direito de desaconselhar uma utilização porque a 
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consideram não segura, mas não porque não querem registá-la, nomeadamente por razões 
económicas.

Alteração 41
Artigo 3, nº 28

28. Por ano: por ano civil, salvo indicação 
em contrário;

28. Por ano: por ano civil. Excepto no caso 
de novas substâncias, as quantidades por 
ano são calculadas com base na média dos 
três anos civis anteriores, salvo indicação 
em contrário;

Justificação

Esta distinção confere flexibilidade ao sistema REACH ao ter em conta as flutuações dos 
volumes de produção. Além disso, elimina o risco de uma empresa ficar sujeita de repente a 
requisitos de informação mais ou menos importantes devido às flutuações da procura. No que 
se refere às substâncias não produzidas anteriormente, só o ano em curso deve ser tido em 
conta.

Alteração 42
Artigo 3, nº 29 bis (novo) 

29 bis. As categorias de utilização e 
exposição resumem os perfis de exposição 
que se caracterizam por uma utilização 
comparável na acepção dos n°s 12 e 25 do 
artigo 3° e descrevem todas as condições 
que determinam a exposição. Os elementos 
constitutivos das categorias de utilização e 
exposição são independentes dos seguintes 
aspectos:
- domínios de aplicação de base;
- utilização industrial;
- utilização profissional;
- utilização pelo consumidor;
- vias de exposição:
- principais vias de absorção pelo ser 
humano (oral, por inalação, dérmica);
- vias de penetração no ambiente (ar, água, 
solo, biota);
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- duração da exposição;
- único/curto prazo;
- ocasional;
- permanente/longo prazo.
Estas categorias de utilização e de 
exposição traduzir-se-ão em 
recomendações comparáveis em termos de 
medidas de gestão dos riscos.

Justificação

As categorias de utilização e exposição destinam-se a facilitar os processos previstos pelo 
sistema REACH como o registo, a comunicação e avaliação de segurança química ao longo 
da cadeia de abastecimento, sem pôr em causa os seus objectivos.

Alteração 43
Artigo 3, nº 29 ter (novo)

29 ter. Informações essenciais: as 
indicações básicas para ordenar as 
substâncias por ordem de prioridade com 
base nas suas características inerentes, 
exposição e utilização.

Justificação

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

Alteração 44
Artigo 3, nº 29 quater (novo)

29 quater. Categorias de risco: categorias 
de risco potencial a definir pela Agência 
com base nas informações de pré-registo, 
designadamente as informações relativas à 
categoria de utilização, à categoria de 
exposição e ao perfil de exposição. 
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Justificação

A fim de estabelecer a compatibilidade de REACH com a OMC, importa adoptar 
sistematicamente uma abordagem baseada no risco. A competência nesta matéria deverá ser 
confiada à Agência.

Alteração 45
Artigo 3, nº 29 quinquies (novo)

29 quinquies. Registo de substâncias: o 
registo que será gerido pela Agência e 
conterá os dados relativos às substâncias 
notificadas na fase de pré-registo.

Justificação

A presente alteração visa coerência com artigo 3°, n° 20. A definição é a base do artigo 
22º ter.

Alteração 46
Artigo 4, nº 1

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 
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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.

Justificação

A fim de clarificar o texto, todas as excepções foram transferidas para o Artigo 2°. 

Alteração 47
Artigo 4, nº 2, alínea c bis) (nova)

c bis) Substâncias fabricadas, importadas e 
utilizadas para fins de investigação e 
desenvolvimento científicos ou de 
investigação e desenvolvimento orientados 
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, a fim de evitar que a actividade de investigação e ensaios seja 
deslocalizada para países terceiros. A utilização destas substâncias será controlada e 
executada por pessoal especializado em condições adequadas.

Alteração 48
Artigo 6, nº 1

1. Qualquer produtor ou importador de 
artigos apresentará à Agência um registo de 
qualquer substância contida nesses artigos 
caso se verifiquem todas as condições 
seguintes:

1. A Agência pode decidir que os 
produtores ou importadores de artigos 
registem qualquer substância contida nesses 
artigos, em conformidade com o disposto no 
presente Título caso a substância esteja 
presente nos artigos em quantidades 
superiores a uma tonelada por produtor ou 
importador por ano, sendo cada tipo de 
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artigo considerado separadamente e, ainda, 
quando se encontre preenchida uma das 
seguintes condições:

a) a substância estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano, sendo cada tipo de artigo considerado 
separadamente,

a) os critérios enunciados nas alíneas a) a 
e) do artigo 54º estão preenchidos; ou

b) a substância cumprir os critérios para a 
classificação como perigosa, em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE,

b) verifica-se consonância com a alínea f) 
do artigo 54º; ou

c) a substância se destinar a ser libertada 
em condições de utilização normais e 
razoavelmente previsíveis.

c) a substância é classificada pela Agência, 
com base nas informações apresentadas no 
contexto do pré-registo, como sendo de 
registo obrigatório.

Alteração 49
Artigo 6, nº 2

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,
d) a quantidade de substância libertada 
puder ter efeitos negativos para a saúde 
humana ou para o ambiente.
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Justificação

A fim de estabelecer a compatibilidade de REACH com a OMC, importa adoptar 
sistematicamente uma abordagem baseada no risco. A competência nesta matéria deverá ser 
confiada à Agência.

Alteração 50
Artigo 6, nº 3

3. Se se verificarem as condições 
enunciadas no nº 2, as informações a 
notificar, apresentadas no formato 
especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108º, 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 nº 1 do artigo 18º;
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.

Justificação

Relacionada com a alteração ao n° 1 do artigo 6° do mesmo autor. Dado que a utilização de 
substâncias perigosas em artigos deveria estar sujeita aos requisitos de registo previstos na 
alteração ao n° 1 do artigo 6°, a notificação torna-se supérflua. 

Alteração 51
Artigo 6, nº 4

4. A Agência pode tomar decisões no 
sentido de exigir que os produtores ou 
importadores de artigos registem, nos 

Suprimido
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termos do disposto no presente título, 
qualquer substância contida nesses artigos 
e notificada nos termos do nº 3.

Justificação

Relacionada com a alteração ao n° 2 do artigo 6° do mesmo autor. Dado que a utilização de 
substâncias perigosas em artigos deveria estar sujeita aos requisitos de registo previstos na 
alteração ao n° 1 do artigo 6°, a notificação torna-se supérflua.

Alteração 52
Artigo 6, nº 5

5. Os nºs 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 nº 1 não se aplica às substâncias que já 
tenham sido registadas para essa utilização 
ou categoria de utilização e exposição por 
um outro agente da cadeia de abastecimento.

Alteração 53
Artigo 6, nº 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. O n.o 1 aplicar-se-á três meses após o fim 
do prazo especificado no n.º 2 do artigo 21.º.

Alteração 54
Artigo 6, nº 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. Quaisquer medidas para a aplicação do 
nº 1 serão adoptadas em conformidade com 
o procedimento referido no n.º 3 do artigo 
130.º.

Alteração 55
Artigo 6 bis (novo)

Artigo 6° bis 
Marca europeia de qualidade

Até ...*, a Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
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relatório e, se necessário, uma proposta 
legislativa, sobre a criação de uma marca 
europeia de qualidade destinada a 
identificar e promover os artigos que, ao 
longo de todo o processo de produção, 
tenham sido produzidos em conformidade 
com os requisitos do presente regulamento.
*Dois anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

Justificação

Uma marca a apor nos artigos permitiria o reconhecimento e a promoção dos agentes que 
cumprem as obrigações previstas no regulamento.

Alteração 56
Artigo 7, nº 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:

2. Caso as substâncias destinadas à 
investigação ou desenvolvimento ou 
utilizadas nesse domínio sejam 
consideradas particularmente perigosas ou 
tóxicas, o fabricante ou importador deverão 
informar desse facto e fornecer à Agência 
as fichas de informação requeridas.

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 
aquando da recepção da notificação pela 
Agência.
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Alteração 57
Artigo 7, nº 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 58
Artigo 7, nº 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 59
Artigo 7, nº 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

Alteração 60
Artigo 7, nº 6
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6. O fabricante ou importador deverá 
respeitar quaisquer condições impostas 
pela Agência em conformidade com o n.º 4.

Suprimido

Alteração 61
Artigo 7, nº 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 62
Artigo 7, nº 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 63
Artigo 7, nº 9

9. A Agência e as autoridades competentes 
dos Estados-Membros em causa 
assegurarão sempre a confidencialidade 
das informações comunicadas nos termos 

Suprimido
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dos n.os 1 a 8.

Alteração 64
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 65
Artigo 8, Título

Substâncias presentes em produtos 
fitofarmacêuticos e produtos biocidas

Suprimido

Alteração 66
Artigo 8, nº 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.
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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.

Alteração 67
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 68
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, conforme 
especificado no ponto 3 do anexo IV; estas 
informações dirão respeito, no mínimo,

- a todas as categorias de utilização 
identificadas do registando,

- às categorias de exposição,
- à indicação da categoria de risco definida 
pela Agência com base nas informações de 
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pré-registo,
- a todos os demais dados relevantes em 
matéria de risco que sejam do 
conhecimento do fabricante ou do 
importador.

Justificação

A exigência de indicar as categorias de utilização/exposição no âmbito do registo é condição 
fundamental para permitir uma avaliação e autorização com base no risco (incluindo a 
especificação dos requisitos em matéria de dados) e para facilitar a comunicação na cadeia 
de produção.

Alteração 69
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 e IX;

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). Todas 
estas informações são suficientes para a avaliação do risco.

Alteração 70
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

As PME, em particular, não podem entregar resumos consistentes e abrangentes. A entrega 
de resumos em conformidade com a alínea vi) do n° 1 do Artigo 9° é suficiente.
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Alteração 71
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

Coerência com o n° 1, subalínea vii), do artigo 9°.

Alteração 72
Artigo 9, alínea b)

b) um relatório de segurança química, 
sempre que o artigo 13º assim o exigir.

b) um relatório de segurança química, 
sempre que o artigo 13º assim o exigir. Este 
pode ser integrado numa ficha de 
segurança e as categorias genéricas de 
exposição podem ser utilizadas para indicar 
as condições de exposição.

Justificação

A fim de facilitar os controlos e simplificar o trabalho do conjunto da indústria da UE, uma 
ficha de segurança mais pormenorizada poderia substituir o relatório de segurança química. 
Paralelamente, no que se refere às condições de exposição, devem ser definidas categorias de 
exposição simplificadas para eventual utilização dos utilizadores a jusante.

Alteração 73
Artigo 9, alínea b bis) (nova)

b bis) As informações referidas no presente 
artigo que tenham sido produzidas nos 
termos de outra legislação comunitária ou 
em conformidade com convenções 
internacionais podem ser apresentadas no 
seu formato original, a fim de permitir a 
máxima utilização dos procedimentos e 
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dados já existentes. 

Justificação

A fim de reduzir as tarefas administrativas desnecessárias e melhorar o funcionamento do 
sistema REACH, os dados já recolhidos sobre um certo número de substâncias ao abrigo de 
outros programas ou legislações comunitárias ou internacionais poderiam ser apresentadas 
no seu formato original e não deveria ser necessário alterar o processo de acordo com o 
formato previsto pelo sistema REACH.

Alteração 74
Artigo 9, alínea b ter) (nova)

b ter) Para efeitos de respeito da alínea a), 
presume-se que os dossiers químicos 
completos apresentados nos termos do Acto 
do Conselho da OCDE sobre Substâncias 
Químicas Produzidas em Grandes 
Quantidades (HPV), da Iniciativa do 
Conselho Internacional das Associações 
dos Produtos Químicos HPV ou do 
Programa da Agência norte-americana de 
Protecção do Ambiente em Matéria de HPV  
para uma substância química ou um grupo 
de substâncias químicas preenchem os 
requisitos estabelecidos nas subalíneas vi) a 
x) da alínea a).

Justificação

O "Screening Information Data Set" da OCDE utiliza princípios cientificamente reconhecidos 
para fornecer informação suficiente para proceder à avaliação inicial dos riscos de 
substâncias químicas HPV. As iniciativas da União Europeia e dos EUA para as substâncias 
químicas HPV existentes baseiam-se nestes requisitos. A utilização dos dados desenvolvidos 
ao abrigo de protocolos internacionalmente reconhecidos racionalizará o desenvolvimento 
da informação sobre os efeitos e a utilização segura de substâncias, impedirá a duplicação 
desnecessária e o desenvolvimento oneroso de dados, e especialmente quando se trata de 
resultados de testes em animais vertebrados, e informar o público mais rapidamente.

Alteração 75
Artigo 10, nº 1, parágrafo 1
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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. 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, ou um terceiro, 
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

Obrigar um grupo de fabricantes de uma substância a partilhar os dados pode dar azo a uma 
violação da confidencialidade e, assim, pôr em causa a apresentação de dados em conjunto. 
Este problema pode ser evitado graças ao recurso a uma organização independente ou a um 
terceiro contratado em nome de um consórcio que representa os interesses do grupo de 
fabricantes.

Alteração 76
Artigo 10, nº 1, parágrafo 3

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 9º.

O fabricante ou importador, ou um terceiro, 
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 9º.

Justificação

Obrigar um grupo de fabricantes de uma substância a partilhar os dados pode dar azo a uma 
violação da confidencialidade e, assim, pôr em causa a apresentação de dados em conjunto. 
Este problema pode ser evitado graças ao recurso a uma organização independente ou a um 
terceiro contratado em nome de um consórcio que representa os interesses do grupo de 
fabricantes.

Alteração 77
Artigo 10, nº 1, parágrafo 4

Os membros do consórcio podem decidir se 
apresentam as informações especificadas na 
alínea a), subalínea v), e alínea b), do artigo 

Os membros do consórcio podem decidir se 
apresentam as informações especificadas na 
alínea a), subalínea v), e alínea b), do artigo 



PE 353.529v03-00 314/957 RR\586024PT.doc

PT

9º separadamente ou se apenas o referido 
fabricante ou importador apresentará essas 
informações em nome dos outros.

9º separadamente ou se apenas o referido 
fabricante ou importador, ou um terceiro, 
apresentará essas informações em nome dos 
outros.

Justificação

Obrigar um grupo de fabricantes de uma substância a partilhar os dados pode dar azo a uma 
violação da confidencialidade e, assim, pôr em causa a apresentação de dados em conjunto. 
Este problema pode ser evitado graças ao recurso a uma organização independente ou a um 
terceiro contratado em nome de um consórcio que representa os interesses do grupo de 
fabricantes.

Alteração 78
Artigo 10, nº 2

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

2. Cada consórcio decidirá internamente da 
repartição da taxa de registo. Cada 
registando ou consórcio que tenha pago a 
taxa de registo terá o direito de, por decisão 
própria e depois de ter fixado o preço, 
debitar outros que desejem participar no 
registo da substância. As empresas ou 
consórcios poderão, por conseguinte, 
decidir eles próprios da repartição dos 
custos de registo.

Justificação

Dentro de cada consórcio formado voluntariamente, os membros devem ter a possibilidade 
de ser eles próprios a repartir os custos.

Alteração 79
Artigo 11

Informações a apresentar dependendo da 
tonelagem

Suprimido

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

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).

Tendo em conta especialmente os requisitos estabelecidos no Acordo OTC celebrado no 
âmbito da OMC, é evidente que o volume das substâncias, por si só, constitui uma 
abordagem inadequada para determinar requisitos gerais em matéria de dados.
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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 
utilizações identificadas do fabricante ou 
importador.

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

Alteração 82
Artigo 13, nº 4 bis (novo) 

4 bis. A avaliação da exposição não 
contempla:

 a) A exposição humana se a avaliação do 
risco concluir que a substância só cumpre 
os critérios para a sua classificação como 
perigosa para o ambiente;

 b) A exposição do ambiente se a avaliação 
do risco concluir que a substância só 
cumpre os critérios para a sua classificação 
como perigosa para a saúde humana.

Justificação

As informações exigidas devem ser orientadas para a exposição. Se não houver perigo, não 
há risco, e se existir um risco para o ambiente ou para a saúde, as informações exigidas 
devem limitar-se ao domínio em questão (quer o ambiente, quer a saúde e não os dois). Esta 
medida confere uma prioridade eficaz à informação e suprime os encargos desnecessários.
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Alteração 83
Artigo 13, nº 5

5. Não é necessário que o relatório de 
segurança química tenha em conta os 
riscos para a saúde humana decorrentes 
das seguintes utilizações finais:

Suprimido

a) Em materiais destinados a entrar em 
contacto com géneros alimentícios, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 89/109/CEE do Conselho ;
b) Em produtos cosméticos, abrangidos 
pelo âmbito de aplicação da Directiva 
76/768/CEE do Conselho .

Justificação

Ver alteração ao nº 1, alínea c septies) (nova) do artigo 2, e ao nº 1, alínea c decies) (nova) 
do artigo 2.

Alteração 84
Artigo 13, nº 7 bis (novo)

7 bis. Qualquer fabricante ou importador 
de uma substância ou preparação que 
forneça essa substância ou preparação a 
um utilizador a jusante deve, a pedido deste 
último e na medida em que tal seja 
razoavelmente exigido, fornecer as 
informações necessárias para avaliar os 
efeitos da substância ou da preparação 
sobre a saúde humana ou sobre o ambiente 
em conformidade com as operações e a 
utilização indicada no pedido.

Justificação

A fim de garantir a funcionalidade do sistema REACH, as informações devem ser divulgadas 
ao longo da cadeia de abastecimento (a montante e a jusante) de forma a permitir às 
empresas tomar medidas adequadas e adoptar decisões com conhecimento de causa. O 
direito de os utilizadores a jusante obterem informações é fundamental, a fim de restaurar a 
confiança dos consumidores.
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Alteração 85
Artigo 13, nº 7 ter (novo)

7 ter. Qualquer utilizador a jusante deve, a 
pedido do seu fornecedor e na medida em 
que tal seja razoavelmente exigido, 
fornecer as informações necessárias para 
que o fornecedor possa avaliar os efeitos da 
substância ou da preparação sobre a saúde 
humana ou sobre o ambiente em resultado 
das operações e da utilização do utilizador 
a jusante.

Justificação

A fim de garantir a funcionalidade do sistema REACH, as informações devem ser divulgadas 
ao longo da cadeia de abastecimento (a montante e a jusante) de forma a permitir às 
empresas tomar medidas adequadas e adoptar decisões com conhecimento de causa. O 
direito de os utilizadores a jusante obterem informações é fundamental, a fim de restaurar a 
confiança dos consumidores.

Alteração 86
Artigo 15

Registo de produtos intermédios isolados 
nas instalações

Suprimido

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.
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 
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 
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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.

Justificação

Texto sintetizado no artigo 16º. 

Alteração 87
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 88
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 89
Artigo 16, nº 2, alínea c)

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

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

Alteração 90
Artigo 16, nº 3

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.

Suprimido

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

Justificação

Supressão, por princípio, da abordagem baseada no volume. 

Alteração 91
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 
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devidamente qualificado e autorizado;
d) No caso de trabalhos de limpeza e 
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.

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 17

Apresentação de dados em conjunto pelos 
membros de um consórcio

Suprimido

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 
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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.
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 93
Artigo 19, nº 1, parágrafo 2 

Um registando pode dar início ao fabrico ou 
à importação de uma substância se a 
Agência não der indicação em contrário, em 
conformidade com o nº 2 do artigo 18º, no 
prazo de três semanas a contar da data de 
registo, sem prejuízo do disposto no quarto 
parágrafo do nº 4 do artigo 25º.

Um registando pode dar início e/ou 
continuidade ao fabrico ou à importação de 
uma substância até a Agência dar indicação 
em contrário, em conformidade com o nº 2 
do artigo 18º, no prazo de três semanas a 
contar da data de registo, sem prejuízo do 
disposto no quarto parágrafo do nº 4 do 
artigo 25º.

Justificação

O segundo parágrafo indica que qualquer produção deve cessar até notificação em contrário. Este facto 
perturbará o mercado e as actividades das empresas. As linhas de produção devem continuar até a Agência dar 
indicação em contrário. A retirada do mercado das substâncias ou das suas utilizações específicas afectaria um 
grande número de preparações e de fórmulas de fabrico que exigem trabalhos de reformulação e de validação 
de longa duração. Por conseguinte, os utilizadores a jusante têm necessidade de tempo para reformular e 
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validar as novas fórmulas, mantendo simultaneamente as suas actividades de produção. Isto só será possível se 
os fornecedores dispuserem de um período para eliminar progressivamente as substâncias.

Alteração 94
Artigo 19, nº 1, parágrafo 3 bis (novo) 

No caso de substâncias de integração 
progressiva não registadas, incluindo para 
uma utilização específica, o fabricante ou 
importador em questão dispõe de 36 meses 
para retirar a substância do mercado, 
incluindo para essa utilização específica, 
após os prazos referidos no artigo 21°.

Justificação

Relacionada com a alteração ao n° 1, segundo parágrafo, do artigo 19°.

Alteração 95
Artigo 20, nº 1, alínea c)

c) Alterações significativas das quantidades 
anuais ou totais fabricadas ou importadas 
pelo registando;

Suprimido

Justificação

Supressão, por princípio, de todos os requisitos baseados nas quantidades. 

Alteração 96
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 
utilização e exposição a que se destine a 
substância fabricada ou importada, de que o 
registando tem conhecimento e que apoia;
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Justificação

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

Alteração 97
Artigo 20, nº 2

2. Nos casos abrangidos pelos artigos 10.º 
ou 17.º, cada registando apresentará, 
separadamente, as informações 
especificadas na alínea c) do n.º 1.

Suprimido

Justificação

Supressão, por princípio, de todos os requisitos baseados nas quantidades. 

Alteração 98
CAPÍTULO 6, Título

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS APLICÁVEIS ÀS
SUBSTÂNCIAS DE INTEGRAÇÃO PROGRESSIVA 
E SUBSTÂNCIAS NOTIFICADAS

Suprimido

Alteração 99
TÍTULO II bis (novo)

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS PARA O 
REGISTO DE SUBSTÂNCIAS

Justificação

O novo Título II bis 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”) 
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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 estão já disponíveis passados cinco anos.

Alteração 100
CAPÍTULO I (novo)

PRINCÍPIOS

Alteração 101
Artigo 20 bis (novo)

Artigo 20º bis
Âmbito de aplicação das disposições 
transitórias
As disposições transitórias do presente 
título só podem ser aplicadas a substâncias 
de integração progressiva para as quais o 
fabricante ou importador tenha obtido um 
número de pré-registo.

Alteração 102
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 
substâncias (artigo 22º sexies), nos cinco 
anos subsequentes à entrada em vigor do 
presente regulamento:

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 
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entrada em vigor do presente regulamento;
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 
septies, 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 
septies, 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 

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 septies, nº 3).
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fabricante ou por importador, pelo menos 
uma vez após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

Alteração 106
Artigo 21, nº 3 bis (novo)

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

Alteração 107
Artigo 21, nº 3 ter (novo)

3 ter. O direito a beneficiar do regime 
transitório previsto nos nºs 1 a 3 
extingue-se quando o registando não 
transmite as informações essenciais 
referidas no artigo 22º quater em relação à 
substância notificada ao registo de 
substâncias dentro dos prazos aí 
estabelecidos; com a extinção do direito a 
beneficiar do regime transitório previsto 
nos nºs 1 a 4, o número de pré-registo 
atribuído nos termos do nº 4 do artigo 22º 
bis perde igualmente a sua validade. A 
primeira frase não se aplica às substâncias 
da primeira lista de tratamento das 
substâncias (artigo 22º sexies).

Alteração 108
Artigo 21, nº 3 quater (novo)

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

Alteração 109
Artigo 21, nº 3 quinquies (novo)

3 quinquies. Tendo em vista a integração 
progressiva do sistema de gestão das 
substâncias químicas presentes em artigos, 
em conformidade com o artigo 6º, em 
articulação com as alíneas a) a f) do artigo 
54°, serão introduzidas orientações 
sectoriais facultativas seis anos após a 
entrada em vigor do presente regulamento.

Justificação

A criação de um sistema funcional que regulamente a utilização de substâncias químicas 
autorizadas ao longo da cadeia de abastecimento implica a introdução de um modelo em três 
fases, o que garante igualmente às PME uma transição harmoniosa.

Alteração 110
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 uma 
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 avaliação efectuada em conformidade 
com o Regulamento (CEE) nº 793/931 ou 
outro procedimento equivalente e 
internacionalmente reconhecido antes da 
entrada em vigor do presente regulamento 
será considerada como um registo e uma 
avaliação para efeitos do presente título. A 
Agência atribuir-lhe-á um número de 
registo no prazo de um ano após a entrada 
em vigor do presente regulamento.
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_____________________
1 JO L 84 de 5.4.1993, p. 1.

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 111
Artigo 22, nº 2

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 
consideradas 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 112
CAPÍTULO 1 , Título (novo)

PRÉ-REGISTO

Alteração 113
Artigo 22 bis, Título (novo)

Artigo 22º bis
Obrigação de notificação ao registo de 
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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 
quater). 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 114
Artigo 22 bis, nº 1 (novo)

1. Salvo disposição em contrário do 
presente regulamento, qualquer fabricante 
ou importador que fabrique ou importe 
uma 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.

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. Durante o prazo de registo ulterior, o 
utilizador poderá encontrar outro fornecedor e encarregá-lo do registo ou proceder ele 
próprio ao registo. 

Alteração 115
Artigo 22 bis, nº 2 (novo)

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 
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autorização de publicação do nome e 
endereço do fabricante ou do importador, 
nos termos do nº 2 do artigo 22º ter;
c) nome da substância e, caso seja 
necessário, do grupo da substância, 
incluindo o número CAS, se disponível;
d) 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;
e) uma declaração indicando se a 
substância será utilizada exclusivamente 
como produto intermédio isolado nas 
instalações ou isolado transportado;
f) uma declaração indicando se o 
fabricante ou importador está disposto a 
participar num consórcio, nos termos do 
artigo 10º.

Alteração 116
Artigo 22 bis, nº 3 (novo)

3. Após a expiração do prazo previsto no nº 
1, a Agência pode autorizar, para um 
pedido apresentado num prazo alargado de 
mais 6 meses, caso se justifique, a 
notificação posterior ao registo das 
substâncias, nos termos do nº 2. No caso de 
uma notificação posterior, aplica-se 
igualmente o prazo para a notificação das 
informações essenciais, nos termos do 
artigo 22º quater. Se a Agência recusar a 
notificação posterior, esta decisão é 
passível de recurso, em conformidade com 
o disposto nos artigos 87º, 88º e 89º.

Alteração 117
Artigo 22 bis, nº 4 (novo)
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4. A Agência atribuirá à notificação ao 
registo das substâncias, nos termos do 
artigo 22º bis, um número (número de 
pré-registo) e registará a data de recepção 
da notificação. A Agência comunicará 
imediatamente ao fabricante ou importador 
em causa o número de pré-registo e a data 
de recepção. Além disso, a Agência 
informará o fabricante ou importador das 
obrigações de notificação, nos termos do 
artigo 22º quater, e das consequências do 
incumprimento dessas obrigações.
O número de pré-registo comprova o direito 
provisório de fabricação ou importação da 
substância, na acepção do artigo 21º.

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.

Alteração 118
Artigo 22 bis, nº 5 (novo)

5. O nº 4 aplica-se mutatis mutandis aos 
produtos intermédios isolados nas 
instalações e isolados transportados, sob 
condição de a Agência atribuir um número 
de registo à notificação ao registo das 
substâncias, na acepção do nº 1 do artigo 
18º.

Alteração 119
Artigo 22 bis, nº 6 (novo)

6. Os utilizadores a jusante comunicarão à 
Agência, no prazo de 1 ano após a 
publicação do registo das substâncias, nos 
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termos do nº 2 do artigo 22º ter, 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 a expiração do prazo 
referido na primeira frase do nº 5.

Alteração 120
Artigo 22 ter, Título (novo)

Artigo 22º ter
Registo das substâncias

Justificação

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

Alteração 121
Artigo 22 ter, nº 1 (novo)

1. A Agência manterá um registo de 
substâncias que conterá as indicações 
previstas no artigo 22º bis.

Alteração 122
Artigo 22 ter, nº 2 (novo)

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 bis, indicando:
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Alteração 123
Artigo 22 ter, nº 2, alínea a) (novo)

a) o nome da substância e, caso seja 
necessário, do grupo da substância, 
incluindo o número CAS, se disponível;

Alteração 124
Artigo 22 ter, nº 2, alínea b) (novo)

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 
bis;

Alteração 125
Artigo 22 ter, nº 2, alínea c) (novo)

c) os parâmetros toxicológicos ou 
ecotoxicológicos relativamente aos quais 
existam estudos, obtidos através de ensaios 
com animais vertebrados;

Alteração 126
Artigo 22 ter, nº 3 (novo)

3. A Agência publicará as informações 
previstas no nº 2 contidas nas notificações 
posteriores, autorizadas nos termos do nº 3 
do artigo 22º bis, no prazo de um mês após 
ter expirado o prazo de notificação 
posterior.

Alteração 127
Artigo 22 quater, Título (novo)



RR\586024PT.doc 335/957 PE 353.529v03-00

PT

Artigo 22º quater
Informações essenciais

Alteração 128
Artigo 22 quater, nº 1 (novo)

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 ter, 
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 sexies).

Alteração 129
Artigo 22 quater, nº 2 (novo)

2. Os seguintes dados serão transmitidos 
como informações essenciais, no formato 
estabelecido pela Agência, nos termos do 
artigo 108º:

Alteração 130
Artigo 22 quater, nº 2, alínea a) (novo)

a) dados sobre as propriedades das 
substâncias, nos termos do Anexo V; 

Alteração 131
Artigo 22 quater, nº 2, alínea b) (novo)

b) classificação e identificação, se 
disponíveis;
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Alteração 132
Artigo 22 quater, nº 2, alínea c) (novo)

c) dados sobre as categorias de utilização;

Alteração 133
Artigo 22 quater, nº 2, alínea d) (novo)

d) dados sobre a exposição;

Alteração 134
Artigo 22 quater, nº 2, alínea e) (novo)

e) a inclusão na segunda lista de 
tratamento das substâncias, nos termos do 
nº 1, alínea b), do artigo 22º septies, se 
necessário.

Alteração 135
Artigo 22 quater, nº 3 (novo)

3. Após a expiração do prazo previsto no nº 
1, a Agência pode autorizar, para um 
pedido apresentado num prazo alargado de 
mais 6 meses, 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 
bis, relativos a uma substância incluída no 
registo das substâncias. Neste caso, a 
Agência atribui ao fabricante/importador 
que fornece as informações supracitadas 
um número de pré-registo.

Alteração 136
Artigo 22 quater, nº 4 (novo)
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4. À excepção dos monómeros 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 relativas à 
sensibilização; tais informações serão 
disponibilizadas às autoridades 
competentes no quadro das inspecções 
oficiais (artigo 122º), bem como à Agência, 
mediante pedido.

Alteração 137
Artigo 22 quater, nº 5 (novo)

5. O artigo 10º, o nº 2, primeira e terceira 
frases, e nºs 3 e 4 do artigo 18ª aplicam-se 
mutatis mutandis.

Alteração 138
CAPÍTULO 3, Título (novo)

ESTABELECIMENTO DE 
PRIORIDADES PARA O REGISTO 

DURANTE O REGIME TRANSITÓRIO

Alteração 139
Artigo 22 sexies (novo)

Artigo 22º sexies
Substâncias da primeira lista de tratamento
1. O registo das substâncias da primeira 
lista de tratamento terá lugar num prazo de 
5 anos a partir da entrada em vigor do 
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presente regulamento.
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 140
Artigo 22 septies (novo)

Artigo 22º septies
Substâncias da 2ª, 3ª e 4ª listas de 

tratamento
1. O registo das substâncias da segunda 
lista de tratamento terá lugar num prazo de 
7 anos a partir da data de entrada em vigor 
do presente regulamento.
2. O registo de substâncias da 3ª lista de 
tratamento terá lugar no prazo de 9 anos a 
partir da entrada em vigor do presente 
regulamento. 
3. O registo das substâncias da 4ª lista de 
tratamento terá lugar no prazo de 11 anos a 
partir da entrada em vigor do regulamento.
4. A Agência publica as 2ª, 3ª e 4ª listas de 
tratamento no prazo 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.
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Alteração 141
Artigo 25, nº 5

5. O(s) anterior(es) registando(s) terá(ão) um 
mês, a contar da recepção das informações 
referidas no nº 4, para informar o potencial 
registando e a Agência dos custos por si 
suportados no âmbito do estudo em questão. 
A pedido do potencial registando, a Agência 
tomará a decisão de lhe facultar os resumos 
ou os resumos consistentes dos estudos em 
questão, consoante o caso, ou os respectivos 
resultados, mediante a apresentação de um 
comprovativo de pagamento ao(s) 
anterior(es) registando(s) de 50% dos custos 
apresentados por este(s) último(s).

5. O(s) anterior(es) registando(s) terá(ão) um 
mês, a contar da recepção das informações 
referidas no nº 4, para informar o potencial 
registando e a Agência dos custos por si 
suportados no âmbito do estudo em questão. 
A pedido do potencial registando, a Agência 
tomará a decisão de lhe facultar os resumos 
ou os resumos consistentes dos estudos em 
questão, consoante o caso, ou os respectivos 
resultados, mediante a apresentação de um 
comprovativo de pagamento ao(s) 
anterior(es) registando(s) de uma parte dos 
custos calculada nos termos do n° 8 bis.

Alteração 142
Artigo 25, nº 6

6. Se o(s) anterior(es) registando(s) não 
informar(em) o potencial registando e a 
Agência do custo, dentro do prazo indicado 
no nº 5, a Agência, a pedido, tomará a 
decisão de facultar ao potencial registando 
os resumos ou os resumos consistentes dos 
estudos, consoante o caso, por ele 
solicitados. O(s) anterior(es) registando(s) 
poderá(ão) reclamar até 50% dos custos ao 
potencial registando, sendo esse direito 
invocável junto dos tribunais nacionais.

6. Se o(s) anterior(es) registando(s) não 
informar(em) o potencial registando e a 
Agência do custo, dentro do prazo indicado 
no nº 5, a Agência, a pedido, tomará a 
decisão de facultar ao potencial registando 
os resumos ou os resumos consistentes dos 
estudos, consoante o caso, por ele 
solicitados. O(s) anterior(es) registando(s) 
poderá(ão) reclamar uma parte dos custos 
calculada nos termos do n° 8 bis ao 
potencial registando, sendo esse direito 
invocável junto dos tribunais nacionais.

Alteração 143
Artigo 25, nº 8 bis (novo) 

 8 bis. A Agência abrirá uma conta corrente 
para todos os registandos e verificará o 
custo do primeiro registo. Qualquer futuro 
registando que partilhe o registo inicial ou 
dele beneficie deverá pagar um montante 
equivalente à sua parte da totalidade do 
custo inicial, para que cada novo 
registando reduza os seus próprios custos e, 
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simultaneamente, os dos registandos 
anteriores. Os registandos anteriores são 
reembolsados (creditados) 
proporcionalmente à sua parte para a 
redução do custo determinada pelo novo 
registando.

Justificação

O objectivo é que cada registando tenha interesse em partilhar o registo o mais rapidamente 
possível e com o maior número possível de pessoas, a fim de reduzir os seus encargos 
financeiros. 

Alteração 144
Artigo 26

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 
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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;
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 
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bis). Do ponto de vista da redução da experimentação animal, o pré-registo não é 
indispensável. 

Alteração 145
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, importadores e 
utilizadores a jusante que tiverem 
comunicado à Agência, em conformidade 
com o artigo 22ºbis, informações sobre uma 
mesma substância de integração progressiva 
participarão num fórum de intercâmbio de 
informações sobre uma substância (FIIS).

Justificação

Os utilizadores a jusante deveriam ter acesso ao FIIS para poderem partilhar os dados 
relativos aos riscos e à exposição. 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 146
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, 
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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 147
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 
sobre quem o fará em nome dos outros 
participantes.

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

Alteração 148
Artigo 28 bis (novo)

Artigo 28º bis
Competência e segurança jurídica

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

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

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



PE 353.529v03-00 344/957 RR\586024PT.doc

PT

Alteração 149
Artigo 29, nº 1 bis (novo)

1 bis. 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.

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 150
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, as categorias de 
utilização e exposição pertinentes, 
incluindo uma descrição dos perfis de 
exposição, serão descritos num anexo à 
ficha de segurança e/ou colocados à 
disposição por via electrónica.

Justificação

As categorias de utilização e exposição constituem o principal instrumento para uma 
transferência estruturada da informação relativa às medidas de gestão dos riscos, aos 
valores-alvo de exposição (por exemplo, DNEL, PNEC) e às condições de utilização ao longo 
da cadeia de abastecimento. Ajudam os agentes da cadeia de abastecimento a efectuar a sua 
própria avaliação de segurança e a elaborar uma ficha de segurança para o agente que se 
segue na cadeia de abastecimento.

Alteração 151
Artigo 29, nº 7
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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

Afigura-se desnecessário enviar uma vez mais fichas de segurança, por força de aplicação do 
regulamento, tendo em conta que os utilizadores a jusante já dispõem dessa fichas de 
segurança. 

Alteração 152
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

Ver justificação da alteração ao nº 7 do artigo 29º. 

Alteração 153
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 154
Artigo 30 bis (novo) 
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Artigo 30° bis
Obrigação de comunicar informações sobre 

as substâncias que fazem parte de artigos
1. Um agente a montante da cadeia de 
abastecimento que incorpore num artigo 
uma substância, estreme ou numa 
preparação, que satisfaça os critérios de 
autorização em conformidade com as 
alíneas a) a f) do artigo 54º e/ou os critérios 
de classificação como perigosa nos termos 
da Directiva 67/548/CEE informará, a 
pedido, um agente a jusante da cadeia de 
abastecimento de que a substância está 
presente no artigo. 
2. A Comissão decidirá, em conformidade 
com o procedimento referido no nº 3 do 
artigo 130º, sobre as modalidades de 
comunicação das informações referidas no 
presente artigo.
3. Um produtor ou importador de um artigo 
fornecerá as seguintes informações ao 
consumidor, a pedido deste:
a) Se estão presentes no artigo substâncias 
que satisfazem os critérios de autorização 
previstos no artigo 54º;
b) Em caso afirmativo, que substâncias 
desse tipo estão contidas no artigo.

Justificação

O sistema REACH exige um fluxo de informação através da cadeia de abastecimento, desde o 
produtor de substâncias químicas aos utilizadores a jusante dessas substâncias. Contudo, o 
fluxo de informação é interrompido quando uma substância química é incorporada num 
artigo. Esta alteração garante que os utilizadores mais a jusante da cadeia de abastecimento 
de artigos recebam informações que permitam contribuir para uma melhor gestão dos riscos 
associados às utilizações de substâncias químicas que fazem parte de artigos. Além disso, 
estas informações são necessárias para que os produtores/utilizadores de artigos possam dar 
cumprimento a outros actos legislativos comunitários (por exemplo, a directiva relativa à 
segurança dos produtos, a directiva relativa aos brinquedos) e para informar os 
consumidores.

Alteração 155
Artigo 34, nº 2
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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, na acepção dos n°s 25 e 30 do 
artigo 3º. Ao fazê-lo, fornecerá informações 
suficientes que permitam ao seu fornecedor 
tê-las em conta, para inclusão na avaliação 
de segurança química.

Justificação

O utilizador a jusante deve ter o direito de comunicar ao seu fornecedor uma ou mais 
categorias de utilização e exposição suplementares. 

O utilizador a jusante deve ter o direito de comunicar ao seu fornecedor uma ou mais 
categorias de utilização e exposição suplementares. As categorias de utilização e exposição 
devem constituir a base para a informação ao longo da cadeia de abastecimento e são o 
principal instrumento para uma transferência estruturada da informação relativa às medidas 
de gestão dos riscos, aos valores-alvo de exposição (por exemplo, DNEL, PNEC) e às 
condições de utilização ao longo da cadeia de abastecimento. Ajudam os agentes da cadeia 
de abastecimento a efectuar a sua própria avaliação de segurança e a elaborar uma ficha de 
segurança para o agente que se segue na cadeia de abastecimento.

Alteração 156
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 
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.

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, relativamente a uma 
utilização, categorias de utilização ou 
categorias de exposição, 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 
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 
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em questão.

Alteração 157
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.

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.

Alteração 158
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 
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.

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 
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 
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descritas.

Alteração 159
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 160
Artigo 38, nº 1

1. Para efeitos dos artigos 39º a 43º, 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 39º a 46º, a 
autoridade competente será a Agência. 
Contudo, um certo número de 
procedimentos pode ser delegado, por 
protocolo, nas autoridades competentes dos 
Estados-Membros.

Justificação

A fim de criar condições verdadeiramente equitativas, as funções e responsabilidades 
atribuídas à Agência devem ser mais amplas. A Agência deve ser responsável pela avaliação 
a nível comunitário, sendo assistida e aconselhada pelas autoridades dos Estados-Membros e 
pelo Comité dos Estados-Membros, o qual constitui o órgão consultivo técnico no âmbito do 
sistema REACH. É importante criar condições equitativas entre as autoridades dos Estados-
Membros.

Alteração 161
Artigo 38, nº 1 bis (novo)

1 bis. Para efeitos dos artigos 39º a 43°, o 
parecer do Comité dos Estados-Membros 
referido na alínea e) do artigo 72° será 
solicitado sempre que tal for adequado.

Justificação

A Agência deve ser aconselhada pelas autoridades dos Estados-Membros e com elas 
cooperar, mas será plenamente responsável pelas decisões tomadas.



PE 353.529v03-00 350/957 RR\586024PT.doc

PT

Alteração 162
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 163
Artigo 39

Análise das propostas de ensaios Suprimido
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.
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:
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;
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.
3. O registando apresentará à Agência as 
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informações exigidas.

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 ser assim suprimida a missão de análise que incumbe à autoridade 
responsável/Agência.  

Alteração 164
Artigo 48, nº 1, parte introdutória

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 165
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 166
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.
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Alteração 167
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 168
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 169
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, 
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.
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Justificação

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

Alteração 170
Artigo 42

Procedimento e prazos para a análise das 
propostas de ensaios

Suprimido

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

Justificação

As informações pertinentes para uma utilização segura foram já fornecidas no âmbito do 
registo. Deve ser assim suprimida a missão de análise que incumbe à autoridade responsável 
e a notificação à Agência.

Alteração 171
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 172
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 173
Artigo 43, nº 3

3. A autoridade competente de um 
Estado-Membro notificará a Agência em 

Suprimido
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conformidade quando concluir as suas 
actividades de avaliação, ao abrigo do 
artigo 40.º, relativas a uma substância de 
integração progressiva.

Alteração 174
Artigo 43 A

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. 

Alteração 175
Artigo 43 A bis, nº 1

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 

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

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. Será conferida prioridade 
a este plano, tendo em vista o risco 
existente.   

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;
b) Tonelagem agregada dos registos 
apresentados por vários registandos.

Justificação

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

Alteração 176
Artigo 43-A bis, nº 2

2. Um plano evolutivo como referido no nº 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.

2. Um plano evolutivo comunitário como 
referido no nº 1 abrangerá um período de 
três anos, será anualmente actualizado e 
especificará as substâncias que cada 
Estado-Membro deverá avaliar em cada ano. 
A Agência apresentará o plano evolutivo 
comunitário às autoridades dos 
Estados-Membros até 28 de Fevereiro de 
cada ano. Os Estados-Membros poderão 
enviar as suas observações à Agência ou 
manifestar o seu interesse em avaliar uma 
substância até 31 de Março de cada ano.
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 Justificação

A Agência deve ser responsável pela elaboração dos planos evolutivos comunitários para a 
avaliação das substâncias. As avaliações serão seguidamente atribuídas às autoridades 
nacionais com base no saber-fazer. Esta medida garantirá a melhor utilização dos recursos 
disponíveis a nível comunitário.

Alteração 177
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.

3. Nos casos em que não tenham sido 
apresentadas observações relativamente a 
um plano evolutivo comunitário, 
considera-se que o plano evolutivo foi 
adoptado. A autoridade competente será a 
autoridade competente do Estado-Membro à 
qual a Agência atribuiu a tarefa de 
proceder à avaliação da substância no plano 
evolutivo comunitário final.

 

Justificação

Depois de elaborar o plano evolutivo comunitário para a avaliação das substâncias, a 
Agência distribuirá as avaliações das substâncias pelas autoridades dos Estados-Membros 
com base no saber-fazer.

Alteração 178
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 
dos mesmos, tenham manifestado interesse 
na avaliação da mesma substância, a 
autoridade competente para efeitos dos 
artigos 44º, 45º e 46º será determinada de 
acordo com o procedimento estabelecido nos 
segundo, terceiro e quarto parágrafos.

4. Nos casos em que dois ou mais 
Estados-Membros tenham manifestado 
interesse na avaliação da mesma substância, 
a autoridade competente para efeitos dos 
artigos 44º, 45º e 46º será determinada de 
acordo com o procedimento estabelecido nos 
segundo, terceiro e quarto parágrafos.

A Agência apresentará o assunto ao Comité A Agência apresentará o assunto ao Comité 
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dos Estados-Membros previsto no nº 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.

dos Estados-Membros previsto no nº 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 capacidade técnica de 
desenvolver o plano evolutivo comunitário 
e uma partilha equilibrada, entre os 
Estados-Membros da União Europeia, das 
incidências do regulamento REACH em 
matéria de formação de competências 
técnicas.

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, no prazo de 60 dias após o envio para o 
Comité dos Estados-Membros, este chegar a 
um acordo unânime, a Agência adoptará em 
conformidade o plano evolutivo 
comunitário 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 nº 3 do artigo 130º, os 
Estados-Membros adoptarão em 
conformidade os seus planos evolutivos 
finais.

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 nº 3 do artigo 130º, e a Agência 
adoptará em conformidade o plano 
evolutivo comunitário final.

 

Justificação

Esta alteração é evidente, na medida em que é conferida à Agência a responsabilidade da 
elaboração do plano evolutivo comunitário.

Alteração 179
Artigo 43-A bis, nº 5

5. Assim que se tiverem determinado as 
autoridades competentes, a Agência 

Suprimido
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publicará no seu sítio Web os planos 
evolutivos finais.

Alteração 180
Artigo 43-A bis, nº 6

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

6. A autoridade competente identificada em 
conformidade com os nºs 3 e 4 avaliará 
todas as substâncias que lhe foram 
atribuídas em conformidade com o presente 
capítulo.

Alteração 181
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 182
Artigo 44, nº 4

4. Quando a autoridade competente concluir 
as suas actividades de avaliação ao abrigo 

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

2, e 3, notificará o(s) registando(s) desse 
facto no prazo de 12 meses a contar do 
início da avaliação da substância. Se este 
prazo for ultrapassado, a avaliação será 
considerada como concluída.

Alteração 183
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 184
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 185 
Artigo 46, nº 1



RR\586024PT.doc 361/957 PE 353.529v03-00

PT

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 
conformidade com o mesmo artigo.

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 
o mesmo artigo.

Alteração 186
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 187
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 pode, incluindo a pedido da 
autoridade competente do Estado-Membro 
em cujo território estão situadas as 
instalações, 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.
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a) Solicitar ao registando que apresente 
informações complementares directamente 
relacionadas com o risco identificado. Esse 
pedido será acompanhado por uma 
justificação escrita;
b) Examinar toda a informação 
apresentada e, se necessário, tomar as 
medidas apropriadas para reduzir os riscos 
determinados em relação às instalações em 
questão.
O procedimento referido no primeiro 
parágrafo só poderá ser intentado pela 
autoridade competente aí referida.

Justificação

A Agência tem competência para proceder ela própria, ou com base em pedido justificado da 
autoridade competente, à análise dos produtos intermédios.

Alteração 188
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 189
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, antes do 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 (cf. artigo 6º ter, nº 1).

Alteração 190
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 cessa 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 
pretende encerrar o fabrico ou a importação da substância após recepção do projecto de 
decisão.

Alteração 191
Artigo 48, nº 4, alínea a)

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

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

Alteração 192
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, 43º- A bis 
e 44º, às autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros.

Justificação

Coerência com o nº 1 do artigo 43º A bis.

Alteração 193
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.
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Alteração 194
Artigo 49, nº 4

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 examina a proposta e 
toma 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 195
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 196
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 
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com o n.º 8 do artigo 81.º. A Agência 
transmitirá esse parecer à Comissão.

Alteração 197
Artigo 49, nº 7

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 198
Artigo 50

Partilha de custos dos ensaios que envolvam 
animais vertebrados sem que os registandos 
tenham chegado a acordo

Partilha de custos dos ensaios que envolvam 
animais vertebrados sem que os registandos 
tenham chegado a acordo

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.

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

2. No caso referido no n.º 1, o registando 
ou o utilizador a jusante que executa o 
ensaio fornecerá uma cópia do mesmo a 
cada um dos outros interessados. 
3. A pessoa que executa e apresenta o 
estudo tem um direito de regresso sobre as 
restantes. Estas terão direito a uma cópia 
do estudo. Qualquer pessoa envolvida 
poderá fazer valer o seu direito de proibir 
outra pessoa de fabricar, importar ou 
colocar a substância no mercado, se a 
outra pessoa não pagar a sua parte do 
custo, não constituir uma garantia 
equivalente a esse montante ou não 
facultar uma cópia do estudo realizado. 
Todos os direitos têm força executiva 
perante os tribunais nacionais. Qualquer 
pessoa poderá apresentar os seus pedidos 
de pagamento a uma comissão de 
arbitragem e aceitar as decisões dessa 
comissão.
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Alteração 199
Artigo 51

Obrigação de os Estados-Membros 
notificarem a Agência

Obrigação de notificação

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 um relatório sobre os 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 200
Artigo 53, nº 1, alínea a)

a) A(s) ou a(s)s utilização(ões) 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(s) ou a(s) utilização(ões) ou a 
categoria de utilização e exposição 
aplicáveis à 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 201
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 

b) A ou as utilizações ou a categoria de 
utilização e exposição aplicáveis à 
substância estreme, numa preparação ou 
incorporada num artigo, para as quais a 
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isentas da obrigação de autorização do anexo 
XIII em conformidade com o n.º 2 do artigo 
55.º; ou

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 202
Artigo 53, nº 1, alínea e)

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 203
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 204
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 
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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;
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.

Alteração 205
Artigo 53, nº 5, alínea i bis) (nova)

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 206
Artigo 53, nº 5, alínea i ter) (nova)

i ter) Utilizações de metais, incluindo sob a 
forma de ligas, em conformidade com a 
derrogação à rotulagem prevista na 
Directiva 67/548/EEC1, pontos 8.3 e 9.3 do 
Anexo VI.
1 JO L 196 , 16/08/1967 p. 1 
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Justificação

O vasto número de utilizações de metais, especialmente sob a forma de ligas (existem cerca 
de 30.000 ligas em produção comercial), poderá levar a uma potencial sobrecarga do 
procedimento de autorização, a não ser que seja introduzido um sistema simplificado. Tal 
como os polímeros, muitos metais e ligas em forma maciça constituem um risco limitado em 
virtude da sua natureza. Devem ser, por conseguinte, elegíveis, regra geral, para uma 
avaliação através de um procedimento simplificado, a não ser que existam indicações de 
riscos potenciais que justifiquem uma avaliação mais detalhada de perfis de exposição 
específicos.

Alteração 207
Artigo 53, nº 7 bis (novo)

7 bis. O nº 1 não é aplicável à utilização de 
substâncias estremes, em preparações ou 
produtos que correspondam às condições 
ou limitações estabelecidas no 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. 

Alteração 208
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 previamente 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:
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Justificação

Apenas as substâncias registadas podem ser objecto de um processo de autorização. As 
substâncias não registadas não podem ser, de qualquer modo, fabricadas ou registadas. O 
aditamento visa clarificar o texto.

Alteração 209
Artigo 55, nº 1, alínea c), subalínea i) 

i) a ou as datas a partir das quais a colocação 
no mercado e a utilização da substância 
passam a ser proibidas a menos que se tenha 
concedido uma autorização, a seguir 
designada “data de expiração”,

i) a ou as datas a partir das quais a colocação 
no mercado e a utilização da substância 
passam a ser proibidas a menos que se tenha 
concedido uma autorização, a seguir 
designada “data de expiração”, tendo em 
conta o período de utilização específica e o 
ciclo de vida do produto;

Justificação

Os prazos para a adopção das decisões relativas às autorizações e restrições devem ter em 
conta o período de utilização específica e o ciclo de vida dos produtos. Em certos casos, as 
restrições legais à utilização de uma substância podem ser introduzidas rapidamente, ao 
passo que noutros casos é necessário um prazo mais longo tendo em conta o período de 
utilização e o ciclo de vida dos produtos. Por conseguinte, a fim de reduzir os custos e obter a 
máxima rentabilidade, as decisões devem ter em conta estes factores.

Alteração 210
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 211
Artigo 55, nº 2
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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 poderão ser isentadas 
da obrigatoriedade da autorização. Ao 
determinar essas isenções, ter-se-á em conta, 
nomeadamente, o seguinte:

Alteração 212
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 213
Artigo 57, nº 3, alínea c) 

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

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

Justificação

Os resultados da análise custo-benefício "deveriam" ser tidos em conta. Não faz sentido 
realizar essa análise e não ter em conta os resultados. O termo “deveriam” confere no 
entanto às autoridades a liberdade de tomar decisões contrárias à análise custo-benefício. Os 
contributos de terceiros podem constituir um factor útil se forem conformes com as normas 
científicas. Os prazos para a adopção das decisões relativas às autorizações e restrições 
devem ter em conta o período de utilização específica e o ciclo de vida dos produtos.

Alteração 214
Artigo 57, nº 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 nº 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. As autorizações concedidas em 
conformidade com o nº 3 estarão 
normalmente sujeitas a uma revisão futura 
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que terá em conta o período de utilização 
específica e o ciclo de vida do produto.

Justificação

Relacionada com a alteração ao n° 3, alínea c), do artigo 57°. Em certos casos, as restrições 
legais à utilização de uma substância podem ser introduzidas rapidamente, ao passo que 
noutros casos é necessário um prazo mais longo tendo em conta o período de utilização e o 
ciclo de vida dos produtos. Por conseguinte, a fim de reduzir os custos e obter a máxima 
rentabilidade, as decisões devem ter em conta estes factores. Os custos devem ser tomados 
em consideração ao determinar em que medida a exposição deve ser reduzida.

Alteração 215
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 216
Artigo 57, nº 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.

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 a um 
custo razoável.

Justificação

 Relacionada com as alterações ao n° 3, alínea c), do artigo 57° e ao n° 6 do artigo 57°.

Alteração 217
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 

3. Os pedidos podem ser apresentados para 
uma ou várias substâncias e para uma ou 
várias utilizações ou categorias de 
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utilização própria do requerente e/ou para as 
utilizações para as quais pretenda colocar a 
substância no mercado.

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

Alteração 218
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 219
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 220
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 

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 
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d), e com o n.º 5 do artigo 59.º. apresentadas de acordo com o n.º 4, alínea 
d), e com o n.º 5 do artigo 59.º.

Alteração 221
Artigo 61, nº 4, alínea a)

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;

Alteração 222
Artigo 61, nº 4, alínea b)

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 223
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 224
Artigo 68, nº 1

1. No prazo de 12 meses a contar da data de 
publicação referida no nº 3 do artigo 66º, o 
Comité de Análise Socioeconómica 
formulará um parecer sobre as restrições 

1. No prazo de 12 meses a contar da data de 
publicação referida no nº 3 do artigo 66º, o 
Comité de Análise Socioeconómica 
formulará um parecer sobre as restrições 
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sugeridas, com base na sua análise das partes 
pertinentes do processo e do impacto 
socioeconómico. Elaborará um projecto de 
parecer sobre as restrições sugeridas e sobre 
o correspondente impacto socioeconómico, 
tendo em conta as eventuais análises ou 
informações transmitidas de acordo com o nº 
3, alínea b), do artigo 66º. A Agência 
publicará o projecto de parecer sem demora 
no seu sítio Web. A Agência convidará as 
partes interessadas a fazerem as suas 
observações sobre o projecto de parecer, até 
à data-limite por ela fixada.

sugeridas, com base na sua análise das partes 
pertinentes do processo e do impacto 
socioeconómico. Elaborará um projecto de 
parecer sobre as restrições sugeridas e sobre 
o correspondente impacto socioeconómico, 
tendo em conta as eventuais análises ou 
informações transmitidas de acordo com o nº 
3, alínea b), do artigo 66º. A Agência 
publicará o projecto de parecer sem demora 
no seu sítio Web, tendo em conta o período 
de utilização específica e o ciclo de vida do 
produto. A Agência convidará as partes 
interessadas a fazerem as suas observações 
sobre o projecto de parecer, até à data-limite 
por ela fixada.

Justificação

Os prazos para a adopção das decisões relativas às autorizações e restrições devem ter em 
conta o período de utilização específica e o ciclo de vida dos produtos. Em certos casos, as 
restrições legais à utilização de uma substância podem ser introduzidas rapidamente, ao 
passo que noutros casos é necessário um prazo mais longo tendo em conta o período de 
utilização e o ciclo de vida dos produtos. Por conseguinte, a fim de reduzir os custos e obter a 
máxima rentabilidade, as decisões devem ter em conta estes factores.

Alteração 225
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 226
Artigo 70, nº 2

2. A decisão final será tomada em 2. A decisão final será tomada em 
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conformidade com o procedimento previsto 
no nº 3 do artigo 130º.

conformidade com o procedimento previsto 
no nº 3 do artigo 130º, tendo em conta o 
período de utilização específica e o ciclo de 
vida do produto.

Justificação

Os prazos para a adopção das decisões relativas às autorizações e restrições devem ter em 
conta o período de utilização específica e o ciclo de vida dos produtos. Em certos casos, as 
restrições legais à utilização de uma substância podem ser introduzidas rapidamente, ao 
passo que noutros casos é necessário um prazo mais longo tendo em conta o período de 
utilização e o ciclo de vida dos produtos. Por conseguinte, a fim de reduzir os custos e obter a 
máxima rentabilidade, as decisões devem ter em conta estes factores.

Alteração 227
Artigo 71 bis (novo) 

 Artigo 71° bis
Missão da Agência

A Agência está encarregada da gestão geral 
do sistema REACH.

Justificação

A atribuição da gestão geral do sistema REACH à Agência garantirá uma melhor 
funcionalidade do sistema e facilitará uma aplicação harmonizada do regulamento no âmbito 
de um processo independente e transparente.

Alteração 228
Artigo 71 ter (novo)

Artigo 71° ter
 Responsabilidades internacionais
 A Agência envidará todos os esforços 

possíveis para promover a aceitação 
internacional das normas REACH e terá 
devidamente em conta as normas em vigor 
adoptadas por outras instituições 
internacionais, se estiver convicta de que 
essas normas permitem preservar o 
ambiente e a saúde.
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Justificação

É importante que os produtores e importadores que já registaram substâncias de acordo com 
as normas de outras organizações internacionais possam cumprir os requisitos do sistema 
REACH com o mínimo de burocracia e de custos suplementares. É essencial que os 
produtores comunitários não sejam vítimas de concorrência desleal por parte de regiões que 
estão "à margem do sistema REACH".

Alteração 229
Artigo 72, nº 1, alínea e)

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

e) Um Comité dos Estados-Membros que 
será responsável pela resolução das 
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 230
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 adoptadas pela 
Agência ao abrigo do presente regulamento 
revestem força legal obrigatória.
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Justificação

O aditamento destina-se apenas à clarificação do papel da Agência enquanto órgão 
decisório.

Alteração 231
Artigo 73, nº 1 bis (novo) 

 1 bis. Durante o período de pré-registo, a 
Agência:
a) Permitirá que todos os produtores de 
substâncias semelhantes se conheçam uns 
aos outros e se organizem para efeitos de 
registo;
b) Disponibilizará (por seu intermédio, em 
cooperação com as instituições existentes, 
os Estados-Membros e as associações 
industriais) todas as informações não 
confidenciais existentes sobre as 
substâncias. Estas informações serão 
seguidamente disponibilizadas 
publicamente, a fim de simplificar os 
processos de registo dos registandos (em 
particular as PME);
c) Elaborará um plano para o 
registo/avaliação das substâncias que 
combine o grau de exposição e o risco; as 
substâncias serão classificadas pelo 
produtor/importador em três grandes 
grupos (risco elevado, risco médio e baixo 
risco) e será dada prioridade às substâncias 
mais perigosas (nomeadamente às 
substâncias em quantidades superiores a 
1 000 toneladas e às substâncias CMR das 
categorias 1 e 2). A Agência pode rejeitar a 
classificação proposta pelo 
produtor/importador;
d) A Agência publicará, no final desta fase, 
a lista final das substâncias isentas do 
sistema REACH. Todas as substâncias que 
no momento se saiba que não representam 
um risco para a saúde e para o ambiente, 
designadamente as pastas utilizadas no 
fabrico do papel, os materiais de 
reciclagem, certos minerais, etc., serão 
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incluídas na lista de isenções. A lista das 
substâncias isentas será periodicamente 
actualizada e nela serão incluídas novas 
substâncias em função da evolução dos 
conhecimentos.

Justificação

Importa reduzir as formalidades administrativas inúteis, promover os acordos entre as 
empresas/agentes de registo, reduzir os custos do registo e defender os interesses das PME. 
(Embora o OSOR pareça constituir um contributo positivo, desconhecem-se os pormenores 
da proposta e as soluções para os problemas de confidencialidade que esta suscita.)

Alteração 232
Artigo 73, nº 2, alínea f) 

f) Fornecimento de orientações e de 
instrumentos técnicos e científicos, sempre 
que adequado para a aplicação do presente 
regulamento, em particular, para assistir a 
indústria, especialmente as pequenas e 
médias empresas (PME), na elaboração de 
relatórios de segurança química;

f) Fornecimento de orientações e de 
instrumentos técnicos e científicos, sempre 
que adequado para a aplicação do presente 
regulamento, em particular, para assistir a 
indústria, especialmente as pequenas e 
médias empresas (PME), na elaboração de 
relatórios de segurança química e 
desempenho de funções de serviço de 
assistência para os operadores económicos 
e, em particular, para as PME;

Justificação

A Agência deve criar um serviço de assistência, em particular para as PME.

Alteração 233
Artigo 73, nº 2, alínea i bis) (nova)

i bis) Desenvolvimento de orientações com 
base nas categorias de produtos, visando a 
introdução progressiva das obrigações 
visadas no artigo 6º. 
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Justificação

A Agência deveria ser a instância competente em matéria de desenvolvimento de orientações 
relativas aos produtos. No sector privado, existem já vários modelos de práticas de 
excelência susceptíveis de servir de base às orientações de alcance sectorial. No âmbito das 
orientações, cumpre definir o modo como as substâncias químicas autorizadas podem ser 
utilizadas nas diversas categorias de produtos. Por outro lado, deveria ser dada uma 
panorâmica dos modelos de práticas de excelência a nível da gestão da cadeia de 
abastecimento, devendo igualmente ser explanadas as modalidades de notificação das 
substâncias químicas autorizadas. 

Alteração 234
Artigo 73, nº 2, alínea i ter) (nova) 

 i ter) Adopção de uma posição 
antecipatória a fim de inventariar quais os 
países em desenvolvimento que exportam 
para a UE produtos que utilizam 
substâncias identificadas como perigosas 
do primeiro grupo. É imperativa uma 
aproximação a curto prazo a estes países 
em desenvolvimento exportadores e, 
sobretudo, tem de se lhes garantir o mesmo 
apoio que é dado aos países europeus. 
Ainda relativamente aos países em 
desenvolvimento, é imperativo procurar 
alternativas, oferecer-lhes assistência 
técnica e partilhar com eles os 
conhecimentos existentes na UE.

Justificação

A UE e os seus Estados-Membros devem adoptar uma atitude pró-activa relativamente aos 
países em desenvolvimento que se confrontam com dificuldades e garantir-lhes a mesma 
ajuda que os países europeus recebem.

Alteração 235
Artigo 73, nº 2, alínea i quater) (nova) 

 i quater) Colaboração com os sectores 
industriais e outras partes interessadas 
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para identificar as categorias de produtos 
que fazem parte de artigos e a utilização 
das substâncias químicas que preenchem 
os critérios das alíneas a) a e) do artigo 54° 
ou que foram identificadas em 
conformidade com a alínea f) do artigo 54°, 
e elaborar notas de orientação baseadas 
nas categorias de produtos para integração 
progressiva das obrigações do artigo 6°.

Justificação

É necessário que a Agência assuma um papel de primeiro plano na elaboração de 
orientações específicas por sector e que esse trabalho repouse numa estratégia de 
colaboração com as partes interessadas. Existem actualmente algumas boas práticas 
industriais e empresariais que podem servir de base de reflexão e para a elaboração de 
orientações específicas por sector. Essas notas de orientação deveriam identificar as 
utilizações das substâncias químicas autorizadas nas diversas categorias de produtos, dar um 
panorama geral das boas práticas na gestão da cadeia de abastecimento, explicar a maneira 
de notificar os produtos químicos autorizados e abordar as características da utilização e 
eliminação pelo consumidor.

Alteração 236
Artigo 73, nº 2, alínea i quinquies) (nova) 

 i quinquies) Criação e manutenção de um 
centro de excelência consagrado à 
comunicação dos riscos. Fornecimento de 
recursos centralizados e coordenados em 
matéria de informações sobre a utilização 
segura das substâncias químicas e das 
preparações. Facilitar a partilha de 
conhecimentos sobre as boas práticas no 
domínio da comunicação dos riscos e da 
utilização segura.

Justificação

Um sistema de comunicação adequado e coerente baseado no risco facultará aos 
consumidores as informações e recomendações necessárias que lhes permitam utilizar com 
segurança e eficácia um produto que contenha substâncias químicas.
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Alteração 237
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, com habilitações para 
exercer o cargo de juiz num 
Estado-Membro, e por dois outros 
membros.

Justificação

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

Alteração 238
Artigo 95

O sistema e o montante das taxas a que se 
refere o n.º 1, alínea b), do artigo 93.º serão 
fixados pelo Conselho de Administração e 
publicados.

O sistema e o montante das taxas a que se 
refere o n.º 1, alínea b), do artigo 93.º serão 
fixados pelo Conselho de Administração e 
publicados. As taxas financiarão 
unicamente as despesas reais de registo.

Justificação

As taxas devem ser justificadas e corresponder aos custos reais de registo; não devem ser um 
instrumento de financiamento das actividades da Agência.

Alteração 239
Artigo 109

Âmbito de aplicação Suprimido
O disposto no presente título aplica-se:
a) Às substâncias sujeitas a registo por um 
fabricante ou importador;
b) Às substâncias abrangidas pelo âmbito 
de aplicação do artigo 1.º da Directiva 
67/548/CEE, que satisfaçam os critérios de 
classificação como perigosas de acordo 
com essa directiva e que sejam colocadas 
no mercado estremes ou numa preparação 
acima dos limites de concentração 
especificados na Directiva 1999/45/CE 
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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 240
Artigo 110

Obrigação de notificar a Agência Suprimido
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:
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.
2. Ao apresentar estas informações, o 
fabricante ou importador deverá utilizar o 
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formato especificado no artigo 108.º.
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.
4. As informações enunciadas no n.º 1 
serão actualizadas pelo(s) notificante(s) 
sempre que:
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 241
Artigo 111

Inventário de classificação e rotulagem Suprimido
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 
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.
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2. Para além das informações referidas no 
n.º 1, a Agência registará, quando for 
apropriado, as seguintes informações 
relativamente a cada entrada:
a) Se existe uma classificação e rotulagem 
harmonizadas relativas à entrada, a nível 
comunitário, 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 242
Artigo 112

Harmonização da classificação e da 
rotulagem

Suprimido

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 
dos Estados-Membros poderão apresentar à 
Agência propostas para uma classificação e 
rotulagem harmonizadas de acordo com o 
anexo XIV.
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.
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Alteração 243
Artigo 113

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

Alteração 244
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 três em três 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 dois anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento.

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 245
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 três em três 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 

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

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 246
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 três em três 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. 

Alteração 247
Artigo 115 bis (novo) 

Artigo 115° bis
Acesso do público à informação

1. Os fabricantes de preparações destinadas 
ao grande público ou as pessoas 
responsáveis pela sua colocação no 
mercado facultarão informações que 
indiquem os riscos associados à utilização 
normal ou a situações razoavelmente 
previsíveis de utilização, nomeadamente 
através de rótulos apostos na embalagem e 
acompanhados, se for caso disso, pela 
utilização de outros canais de 
comunicação, como sítios Web. Esta 
medida permitirá facultar informações 
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mais pormenorizadas sobre a segurança e a 
utilização das substâncias ou das 
preparações.
2. As Directivas 1999/45/CE1 e 
1967/548/CEE são alteradas em 
conformidade.
3. Será criada uma marca especial 
"Conforme ao sistema REACH"a fim de 
conferir aos consumidores o direito de 
escolha. Esta marca será atribuída aos 
produtos produzidos e importados na UE 
que cumpram integralmente os requisitos 
do presente regulamento.
____________
1 JO L 6 de 12.1.1999, p. 3.

Justificação

Um sistema de comunicação adequado e coerente baseado no risco facultará aos 
consumidores as informações e recomendações necessárias que lhes permitam gerir com 
segurança e eficácia os riscos decorrentes da utilização de substâncias ou preparações 
químicas. As informações devem ser disponibilizadas de forma detalhada e compreensível 
para os consumidores.

Alteração 248
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 249
Artigo 116, nº 1, alínea a)
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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 250
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 Ia do presente 
regulamento ou no artigo 15º da Directiva 
1999/45/CE1;
1 JO L 200, de 30.7.1999, p. 1.

Justificação

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

Alteração 251
Artigo 116, nº 1, alínea c)

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/CEE1, a 
não ser que sejam aplicáveis disposições em 
contrário previstas no anexo Ia do presente 
regulamento ou no artigo 15º da Directiva 
1999/45/CE2;
1 JO L 196, de 16.8.1967, p. 1.

2 JO L 200, de 30.7.1999, p. 1.
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Alteração 252
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 253
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 254
Artigo 116, nº 2, alínea -a) (nova)

-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.
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Alteração 255
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 256
Artigo 120

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 257
Artigo 121 

As autoridades competentes aconselharão os 
fabricantes, importadores, utilizadores a 
jusante e todos os outros interessados sobre 
as suas responsabilidades e obrigações 
respectivas, nos termos do presente 
regulamento, além dos documentos de 
orientação sobre a sua aplicação fornecidos 
pela Agência em conformidade com o nº 2, 
alínea f), do artigo 73º.

As autoridades competentes aconselharão os 
fabricantes, importadores, utilizadores a 
jusante e todos os outros interessados sobre 
as suas responsabilidades e obrigações 
respectivas, nos termos do presente 
regulamento, além dos documentos de 
orientação sobre a sua aplicação fornecidos 
pela Agência em conformidade com o nº 2, 
alínea f), do artigo 73º. Esta medida inclui 
em particular, mas não exclusivamente, um 
aconselhamento às pequenas e médias 
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empresas sobre a maneira de cumprir as 
obrigações que lhes incumbem nos termos 
do presente regulamento.

Justificação
Em particular, as PME podem necessitar de uma assistência especial para cumprirem as 
suas obrigações

Alteração 258
Artigo 128, parágrafo 2 bis (novo)

 O mais tardar 24 meses após a entrada em 
vigor do presente regulamento, será 
inserida uma secção no início do anexo II 
que estabelece critérios objectivos e a lista 
de substâncias isentas, a qual será 
actualizada periodicamente, para a isenção 
de substâncias e/ou grupos de substâncias.

Justificação

O actual anexo II baseia-se num "precedente histórico". Em si mesmo é inconsistente e 
assenta em critérios fluidos conducentes a situações absurdas em que uma de duas 
substâncias idênticas é excluída ao passo que a outra não (por exemplo a sacarose e a 
frutose). Cumpre atribuir à Comissão uma data-limite previamente à qual ela deverá 
desenvolver critérios claros e objectivos de atribuição das isenções previstas no anexo II, a 
fim de que possa ser estabelecida uma lista lógica e completa das substâncias isentas.

Alteração 259
Artigo 128, parágrafo 2 ter (novo)

(ii) Revisão do Anexo II
(i) No contexto do pré-registo, a Agência 
Europeia dos Produtos Químicos inclui as 
substâncias abrangidas pela definição.
(ii) Após avaliação, a Agência Europeia 
dos Produtos Químicos inclui as 
substâncias que, no seu entender, não 
apresentam qualquer risco ou apresentam 
apenas um risco muito reduzido de efeitos 
negativos para a saúde ou o ambiente.
(iii) As empresas podem, invocando uma 
utilização tradicional e as substâncias 
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naturais presentes, incluindo misturas das 
mesmas, requerer uma isenção de registo.

Justificação

Actualmente, não existe uma definição das substâncias cobertas pelo anexo II, por exemplo, a 
água e o ácido ascórbico. A inclusão de uma definição torna o texto mais claro. Torna-se 
ainda possível proceder à sua revisão.
Apesar de, durante o processo legislativo, serem aditadas substâncias ao Anexo II, estamos 
convictos de que tal não será exaustivo. Desejamos, por isso, uma revisão precoce e mesmo 
permanente, à medida que se adquirem mais conhecimentos. Sem estas alterações, 
continuará a ser necessário registar muitas substâncias, apesar de a Agência Europeia dos 
Produtos Químicos saber que as mesmas não apresentam quaisquer riscos.

Alteração 260
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 793/93 e (CE) n.º 1488/94.

São revogadas as Directivas 76/769/CEE, 
91/155/CEE1, 91/157/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CEE , 2000/21/CE, 2002/95/CE2 e 
2004/37/CE3 e os Regulamentos (CEE) 
n.º 793/93 e (CE) n.º 1488/94.
1 JO L 076, de 22.3.1991, p. 35.

2 JO L 037, de 13.2.2003, p. 19.

3 JO L 158, de 30.4.2004, p. 50.

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 261
Artigo 135 bis (novo)

Artigo 135º bis
Alteração da Directiva 1998/24/CE

1. O nº 2 do artigo 1º da Directiva 
98/24/CE1 é completado como segue:
"Os requisitos da presente directiva não 
são aplicáveis, sempre que existirem 
obrigações por força do Regulamento (CE) 
nº ... [REACH]".
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1 JO L 131, de 5.5.1998, p. 11.

Justificação

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

Alteração 262
Artigo 135 ter (novo)

Artigo 135º ter
Alteração da Directiva 2004/37/CE

1. Ao artigo 1º da Directiva 2004/37/CE1 é 
aditado um novo nº 5, com a seguinte 
redacção:
"Os requisitos da presente directiva não 
são aplicáveis, sempre que existirem 
obrigações por força do Regulamento (CE) 
nº ... [REACH]".
1 JO L 158, de 30.4.2004, p. 50.

Justificação

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

Alteração 263
Artigo 135 quater (novo)

Artigo 135º quater
Alteração da Directiva 89/106/CEE

1. O nº 1 do artigo 1º da Directiva 
89/106/CEE1 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];"
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1 JO L 40, de 11.2.1989, p. 12.

Justificação

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

Alteração 264
Artigo 135 quinquies (novo)

Artigo 135º quinquies
Alteração da Directiva 2000/53/CE

1. O nº 2 do artigo 4º e o Anexo II da 
Directiva 2000/53/CE1 são suprimidos.
1 JO L 269, de 21.10.2000, p. 34.

Justificação

O Anexo XVI do Regulamento REACH estabelece regras uniformes em matéria de proibição. 
Importa evitar proibições diferentes em disposições diferentes. 

Alteração 265
 Anexo I, ponto 5.1.1, parágrafo 1

5.1.1. Devem ser definidos perfis de 
exposição para o fabrico na Comunidade, a 
utilização própria do fabricante ou 
importador e todas as utilizações 
identificadas. Um perfil de exposição é o 
conjunto das condições que descrevem o 
modo como a substância é fabricada ou 
utilizada durante o seu ciclo de vida e como 
o fabricante ou importador controla, ou 
recomenda aos utilizadores a jusante que 
controlem, a exposição de pessoas e do 
ambiente. Esses perfis de exposição podem 
ser tão amplos ou específicos quanto 
necessário. O perfil de exposição deve ser 
apresentado na rubrica pertinente do 
relatório de segurança química e resumido 
num anexo da ficha de segurança, com um 
título curto apropriado que descreva breve e 
genericamente a utilização em causa. Os 
perfis de exposição incluirão, 

5.1.1. Devem ser definidos perfis de 
exposição para o fabrico na Comunidade, a 
utilização própria do fabricante ou 
importador e todas as utilizações 
identificadas, na acepção do nº 25 do artigo 
3º. Um perfil de exposição é o conjunto das 
condições que descrevem o modo como a 
substância é fabricada ou utilizada durante o 
seu ciclo de vida e como o fabricante ou 
importador controla, ou recomenda aos 
utilizadores a jusante que controlem, a 
exposição de pessoas e do ambiente. Esses 
perfis de exposição podem ser classificados 
de acordo com a definição constante do nº 
29 bis do artigo 3º e podem ser tão amplos 
ou específicos quanto necessário. O perfil de 
exposição deve ser apresentado na rubrica 
pertinente do relatório de segurança química 
e resumido num anexo da ficha de 
segurança, com um título curto apropriado 
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nomeadamente, sendo relevante, uma 
descrição:

que descreva breve e genericamente a 
utilização em causa. Os perfis de exposição 
incluirão, nomeadamente, sendo relevante, 
uma descrição:

Justificação

As categorias de exposição e de utilização estão concebidas de molde a permitir a descrição 
de todos os tipos de utilizações identificadas através da combinação dos componentes 
pertinentes. Combinam situações de exposição específicas e descrevem todas as condições 
que determinam uma exposição.

Alteração 266
Anexo I, ponto 5.1.1, travessão 3

- das medidas de gestão de riscos postas em 
prática pelo fabricante ou importador para 
reduzir ou evitar a exposição de pessoas 
(incluindo trabalhadores e consumidores) e 
do ambiente à substância;

- das medidas de gestão de riscos postas em 
prática pelo fabricante, importador e/ou 
utilizador a jusante para reduzir ou evitar a 
exposição de pessoas (incluindo 
trabalhadores e consumidores) e do 
ambiente à substância;

Justificação
Os utilizadores a jusante já aplicam medidas de gestão de riscos. Este facto deve ser tomado 
em consideração no desenvolvimento de perfis de exposição sempre que adequado, bem como 
no âmbito das medidas gerais de gestão dos riscos recomendadas pelo fabricante e pelo 
importador de substâncias.

Alteração 267
 Anexo I, ponto 5.2.5 bis (novo) 

 5.2.5 bis. As estimativas da exposição 
validadas podem ser facilitadas pela 
utilização de tecnologias da informação 
especializadas, nomeadamente de carácter 
sectorial, se disponíveis.

Justificação

A fim de ajudar as PME a cumprir as suas obrigações, existem ou podem ser desenvolvidos 
utensílios informáticos específicos e especializados, nomeadamente de carácter sectorial, 
para a realização das estimativas da exposição.

Alteração 268
 Anexo I, secção 7, parte A, ponto -1
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-1. DESCRIÇÃO DAS CATEGORIAS DE 
UTILIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO 
ABRANGIDAS

Justificação

As categorias de utilização e exposição constituem o principal instrumento para uma 
transferência estruturada da informação relativa às medidas de gestão dos riscos, aos 
valores-alvo de exposição (por exemplo, DNEL, PNEC) e às condições de utilização ao longo 
da cadeia de abastecimento. Ajudam os agentes da cadeia de abastecimento a efectuar a sua 
própria avaliação de segurança e a elaborar uma ficha de segurança para o agente que se 
segue na cadeia de abastecimento.

Alteração 269
Anexo Ia, ponto 3.3 bis (novo)

3. 3 bis. No caso das preparações que não 
satisfaçam os requisitos dos pontos 3.2 e 
3.3 e em relação às quais a concentração 
previsivelmente sem efeitos (PNEC) das 
substâncias utilizadas seja inferior a 500 
µg/litro, a quantidade, a biodegradação 
(eliminabilidade) e o log POW serão 
comunicados ao utilizador a jusante em 
conformidade com os artigos 34° e 35°.

Justificação

Uma substância pode ser crítica durante a utilização, se o utilizador a jusante tiver uma 
bacia de retenção "fraca" e a PNEC da substância for inferior a 500 µg/l. Trata-se de 
características relevantes das substâncias que devem ser comunicadas aos utilizadores a 
jusante no caso de terem de efectuar uma avaliação da exposição e elaborar um relatório de 
segurança química nos termos dos artigos 34° e 35°.

Alteração 270
Anexo Ia, ponto 12.1, parágrafo1 bis (novo)

No caso das preparações, serão fornecidas 
informações respeitantes a cada substância 
presente numa preparação e à própria 
preparação. Se as informações relativas à 
preparação não puderem ser apresentadas 
como valores concretos mas apenas como 
uma série de dados, deverão ser fornecidas 
informações sobre a ecotoxicidade das 
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substâncias pertinentes presentes na 
preparação, em conformidade com as 
secções 2 e 3 do presente anexo.

Justificação
Em alguns casos, as informações exigidas não se referem especificamente à preparação mas 
sim às substâncias, e vice-versa. Por conseguinte, devem ser apresentadas informações, 
quando exigidas na ficha de segurança, relativas às substâncias e preparações, em 
conformidade com as secções 2 e 3 do anexo Ia.

Alteração 271
Anexo II, novo parágrafo introdutório

Definição
O presente anexo diz respeito a substâncias 
isentas de registo. O anexo abrange 
substâncias que ocorrem na natureza e 
misturas em que estas predominam, em 
relação às quais existe uma longa 
experiência, que, inequivocamente, 
demonstra a ausência de risco ou a 
existência de um risco muito reduzido de 
efeitos negativos para a saúde ou o 
ambiente.

Justificação

Actualmente, não existe uma definição das substâncias cobertas pelo anexo II, por exemplo, a 
água e o ácido ascórbico. A inclusão de uma definição torna o texto mais claro. Torna-se 
ainda possível proceder à sua revisão.
Apesar de, durante o processo legislativo, serem aditadas substâncias ao Anexo II, estamos 
convictos de que tal não será exaustivo. Desejamos, por isso, uma revisão precoce e mesmo 
permanente, à medida que se adquirem mais conhecimentos. Sem estas alterações, 
continuará a ser necessário registar muitas substâncias, apesar de a Agência Europeia dos 
Produtos Químicos saber que as mesmas não apresentam quaisquer riscos.

Alteração 272
Anexo II, nova entrada 

Número EINECS   Nome/Grupo   Número CAS Número EINECS   Nome/Grupo   Número CAS

 231-096-4            Ferro             7439-89-6

Justificação

O ferro é utilizado desde há milhares de anos, sem que haja indícios de que apresenta riscos 
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para a saúde humana e para o ambiente. Dado que o ferro é um material produzido em 
grandes quantidades, seria provavelmente sujeito a numerosos ensaios nos termos do 
regulamento REACH, o que implicaria a utilização de um grande número de animais de 
laboratório. Os custos dos ensaios e do registo do ferro excederiam em larga medida os 
potenciais benefícios.

Alteração 273
Anexo III, ponto 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 os 
materiais derivados resultantes de 
processos mineralógicos (na acepção da 
Directiva 2003/96/CE1) ou de processos 
físicos de transformação; 
__________________

1 JO L 283 de 31.10.2003, p. 51.

Justificação

Se classificados de perigosos nos termos da Directiva 67/548/CEE, a obrigação de registo do 
minerais, minérios e substâncias que ocorram na natureza é desproporcionada. Os riscos 
potenciais associados aos minerais e minérios são regulamentados pela Directiva 96/61/CE 
relativa à prevenção e controlo integrados da poluição e pela legislação comunitária em 
vigor relativa à protecção da segurança e da saúde dos trabalhadores no trabalho. Os 
processos mineralógicos e os processos físicos de transformação dos minerais e minérios não 
alteram a composição química destes materiais. Os materiais derivados destes processos 
constituem materiais à base de minerais e, por conseguinte, deveriam igualmente ser isentos 
de registo. 

Alteração 274
Anexo III, ponto 8 bis (novo) 

8 bis. Pastas utilizadas no fabrico do papel;

Justificação

As pastas utilizadas no fabrico do papel são quimicamente inactivas e como tal são 
totalmente inofensivas para a saúde humana e para o ambiente. Por conseguinte, não devem 
estar sujeitas ao requisito de registo do regulamento REACH.

Alteração 275
Anexo III, ponto 9
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9. Gás natural, petróleo bruto e carvão. 9. Gás natural, gás de coqueria, gás de alto 
forno, gás do conversor de oxigénio puro, 
petróleo bruto, carvão e coque.

Justificação

Os gases da indústria são produzidos e utilizados em sistemas fechados. O transporte é 
efectuado por gasoduto e o grande público nunca está em contacto com estes gases. O coque 
é um produto resultante da desgasificação do carvão. O benzeno, o tolueno, o xileno, o 
alcatrão e outras substâncias são extraídas do carvão durante o processo de produção e, por 
conseguinte, o coque tem poucas propriedades intrínsecas perigosas e deveria, por 
conseguinte, ser isento de registo. Os gases especificados são produzidos como subprodutos 
em fornos de coque e em instalações siderúrgicas integradas. Tal como o gás natural, o 
petróleo e o carvão, estes gases são utilizados para a produção de energia e de calor. Por 
conseguinte, deveriam ter o mesmo tratamento que é dado às outras fontes de energia e ser 
isentos da obrigação de registo.

Alteração 276
 Anexo V, secção 6 - Informação toxicológica, coluna 1, ponto -6.1 (novo)

-6.1. Toxicidade aguda
 - por via oral
- por inalação
- por via dérmica

Justificação

Os dados relativos à toxicidade aguda constituem as informações toxicológicas de base e, 
nessa medida, devem ser incluídos, mesmo no caso das substâncias de baixo volume. Estes 
dados desempenham um papel crucial na avaliação das exigências em matéria de segurança 
dos trabalhadores e a sua produção é relativamente barata (cerca de € 1.800 por 
substância).

Alteração 277
Anexo V, secção 7 - Informação ecotoxicológica, coluna 1, ponto 7.1.1 bis (novo) 

7.1.1 bis. Estudo de inibição de crescimento 
em algas
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Justificação

No âmbito da proposta, só são obrigatórios os ensaios de toxicidade em Daphnia. Contudo, 
este ensaio não permite sequer uma avaliação ambiental rudimentar, pois só prevê o estudo 
do impacto de uma substância no organismo dos animais. A fim de avaliar igualmente o 
impacto no organismo das plantas, é indispensável incluir um estudo de inibição de 
crescimento em algas. O custo do ensaio ascende a cerca de € 5.000 por substância.

Alteração  
Anexo V, secção 7 bis (nova) 

7 bis. Biodegradabilidade
7.1. Elevada biodegradabilidade

Justificação

Os dados relativos à biodegradabilidade são indispensáveis para efeitos de avaliação 
ecotoxicológica. Na sua ausência, o impacto de uma substância no ambiente não pode ser 
avaliado, mesmo que estejam disponíveis muitas outras informações. Estes dados são 
especialmente importantes para determinar se uma substância preenche os critérios do anexo 
XII, ou seja, os critérios de identificação das substâncias PBT/mPmB. O custo deste ensaio (€ 
4.840 por substância, segundo o governo alemão) não seria excessivo a ponto de impedir a 
sua inclusão nos requisitos básicos de informação.
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15.7.2005

PARECER DA COMISSÃO DOS ORÇAMENTOS

destinado à Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, à 
avaliação, à autorização e à restrição de produtos químicos (REACH), que cria a Agência 
Europeia dos Produtos Químicos e que altera a Directiva 1999/45/CE e o Regulamento (CE) 
{relativo aos Poluentes Orgânicos Persistentes}
(COM(2003)0644 –C6-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Relatora de parecer: Jutta D. Haug

BREVE JUSTIFICAÇÃO

Proposta

A proposta em apreço tem por objectivo criar um sistema REACH e a Agência Europeia dos 
Produto Químicos. A presente proposta altera a Directiva 67/548/CE relativa à classificação, 
embalagem e rotulagem, de modo a adaptá-la às disposições das propostas REACH (Registo, 
Avaliação e Autorização de Produtos Químicos). O acto legislativo em causa é uma directiva 
do Parlamento Europeu e do Conselho.

A Directiva 67/548/CE define as normas não só de classificação, embalagem e rotulagem de 
substâncias perigosas, mas também a forma de notificação de novas substâncias às 
autoridades competentes nos Estados-Membros visados antes da sua colocação no mercado. A 
Comissão apresentou propostas (designadas REACH) aplicáveis a um único sistema 
regulamentar para todas as substâncias, cabendo à indústria a responsabilidade pela produção 
de dados sobre as propriedades das substâncias, bem como à avaliação de riscos ligados à sua 
utilização.

O novo Regulamento REACH introduzirá os mesmos requisitos em matéria de registo de 
novas substâncias químicas como os que se aplicam às substâncias existentes, o que significa 
que as normas de notificação de novas substâncias constantes da Directiva 67/548/CE têm de 
ser revogadas. Não obstante, a proposta REACH não inclui, de momento, normas aplicáveis à 
classificação, embalagem e rotulagem de substâncias perigosas, razão pela qual as partes 
relevantes da Directiva 67/548/CE continuarão a aplicar-se.

Agência Europeia dos Produtos Químicos 

O presente Regulamento visa a criação simultânea da Agência Europeia dos Produtos 
Químicos. A Agência será responsável pela gestão dos aspectos técnicos, científicos e 
administrativos do sistema REACH a nível comunitário, com o objectivo de assegurar o bom 
funcionamento do sistema REACH, bem como a sua credibilidade junto de todas as partes 
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interessadas.

A Directiva 67/548/CE abrange vários Anexos relacionados com os requisitos de informação 
e os métodos de ensaio a utilizar. O conteúdo destes Anexos será incluído nos Anexos à 
legislação REACH, razão pela qual terão de ser revogados da directiva. Além disso, um 
determinado número de referências aos métodos de ensaio e a requisitos de informação devem 
ser alterados na sequência da introdução da legislação REACH. Além disso, a proposta visa 
revogar a Directiva 93/67/CE da Comissão.

Repercussões financeiras

A ficha financeira proposta prevê a criação de uma nova rubrica orçamental "Futura 
legislação no domínio de produtos químicos (REACH)" e a criação de uma Agência dos 
Produtos Químicos" no domínio 02 EMPRESA e a título da actividade 04 APROVEITAR 
AINDA MAIS DO MERCADO INTERNO.

Ao longo dos 11 anos do período da acção, a contribuição da CE para a Agência Europeia dos 
Produtos Químicos sob a forma de uma subvenção está estimada em 78,8 milhões de euros ou 
aproximadamente 22% do orçamento total da Agência. 

Intervenção financeira - Contribuição da Comunidade para a nova Agência dos Produtos 
Químicas (dotações para autorizações em milhões de euros)

2004 2005 2006 2007 2008-
2012 2013 2014 2015 2016 Total 

2004-2016

0 0 11.697 15.061 0 4.042 28.185 19.881 0 78.8

O relator de parecer centra a sua atenção na Agência proposta. As alterações destinam-se a 
melhorar a transparência orçamental e de gestão e a destacar e definir de forma mais precisa o 
papel do Parlamento Europeu enquanto autoridade orçamental. 
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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos 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 Comissão* Alterações do Parlamento

Alteração 1
ARTIGO 71

1. É criada a Agência Europeia dos Produtos 
Químicos.

1. É criada a Agência Europeia dos Produtos 
Químicos. O Estado-Membro de 
acolhimento facilitará e contribuirá 
financeiramente para a criação e 
funcionamento da Agência. 

Justificação

No contexto do Regulamento Financeiro de 2002, o Parlamento e o Conselho decidiram que 
os Estados-Membros deveriam participar na instalação de novos organismos nos seus 
territórios. Assim sendo, o país de acolhimento deve prever uma contribuição financeira.

Alteração 2
ARTIGO 75, PONTO 1

1. O Conselho de Administração será 
composto por seis representantes dos 
Estados-Membros nomeados pelo Conselho 
e seis representantes nomeados pela 
Comissão, bem como por três elementos das 
partes interessadas, nomeados pela 
Comissão e sem direito a voto.

1. O Conselho de Administração será 
composto por seis representantes dos 
Estados-Membros nomeados pelo Conselho, 
seis membros nomeados pelo Parlamento 
Europeu e seis representantes nomeados 
pela Comissão, bem como por três 
elementos das partes interessadas, nomeados 
pela Comissão e sem direito a voto.

Justificação

A presente alteração assegura a participação do Parlamento Europeu na gestão da Agência. 

Alteração 3
ARTIGO 75, PONTO 3

* Ainda não publicado em JO.
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3. O mandato terá uma duração de quatro 
anos. Este mandato é renovável uma vez. No 
entanto, para o primeiro mandato, o 
Conselho e a Comissão designarão, cada um, 
três das pessoas que propuseram para as 
quais o mandato será de seis anos.

3. O mandato terá uma duração de quatro 
anos. Este mandato é renovável uma vez. No 
entanto, para o primeiro mandato, o 
Conselho, o Parlamento Europeu e a 
Comissão designarão, cada um, três das 
pessoas que propuseram para as quais o 
mandato será de seis anos.

Justificação

A alteração decorre da alteração 2 que prevê a inclusão de representantes do Parlamento 
Europeu no Conselho de Administração da Agência. 

Alteração 4
ARTIGO 75, PONTO 3 BIS (novo)

3 bis. A lista elaborada pela Comissão deve 
ser transmitida ao Parlamento Europeu, 
conjuntamente com os documentos de base 
relevantes. No prazo de três meses após a 
notificação, o Parlamento Europeu pode 
submeter o seu ponto de vista à apreciação 
do Conselho, o qual designa 
subsequentemente o Conselho de 
Administração.    

Justificação

A participação do Parlamento Europeu na designação do Conselho de Administração 
deveria ser facilitada. 

Alteração 5
ARTIGO 76, PONTO 2 BIS (novo) 

2 bis. O Presidente eleito deveria 
apresentar-se perante o Parlamento 
Europeu.  

Justificação

Tendo em vista reforçar a democracia e a responsabilização democrática, o Parlamento 
Europeu deveria ter a possibilidade de conhecer o Presidente e o seu programa. 

Alteração 6
ARTIGO 80, PONTO 2
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2. O Director Executivo da Agência será 
nomeado pelo Conselho de Administração 
com base no mérito e em capacidades de 
gestão e administrativas comprovadas, bem 
como na experiência pertinente no domínio 
da segurança química ou da sua 
regulamentação. O Conselho de 
Administração deliberará por maioria de 
dois terços de todos os membros com direito 
de voto.

2. O Director Executivo da Agência será 
nomeado pelo Conselho de Administração 
com base no mérito e em capacidades de 
gestão e administrativas comprovadas, bem 
como na experiência pertinente no domínio 
da segurança química ou da sua 
regulamentação. Antes de ser nomeado, o 
candidato será convidado a proferir uma 
declaração perante a respectiva comissão 
parlamentar e a responder a perguntas 
colocadas pelos seus membros. O Conselho 
de Administração deliberará por maioria de 
dois terços de todos os membros com direito 
de voto.

O poder de destituir o Director Executivo 
pertence ao Conselho de Administração, 
segundo o mesmo procedimento.

O poder de destituir o Director Executivo 
pertence ao Conselho de Administração, 
segundo o mesmo procedimento.

Justificação

Tendo em vista reforçar a democracia e a responsabilidade democrática, o Parlamento 
Europeu deveria ter a possibilidade de endereçar perguntas ao candidato ao cargo de 
Director Executivo antes da sua nomeação. 

Alteração 7
ARTIGO 97

Após consulta da Comissão, o Conselho de 
Administração adoptará as disposições 
financeiras aplicáveis à Agência. Estas só 
podem desviar-se do Regulamento (CE, 
Euratom) n.º 2343/2002 se as necessidades 
específicas do funcionamento da Agência o 
requererem e com o acordo prévio da 
Comissão.

Após consulta da Comissão, o Conselho de 
Administração adoptará as disposições 
financeiras aplicáveis à Agência. Estas só 
podem desviar-se do Regulamento (CE, 
Euratom) n.º 2343/2002 de 23 de Dezembro 
de 2002 que institui o Regulamento 
Financeiro Quadro dos organismos 
referidos no artigo 185º do Regulamento 
(CE, Euratom) nº 1605/2002 do Conselho, 
que institui o Regulamento Financeiro 
aplicável ao orçamento geral das 
Comunidades Europeias, se as necessidades 
específicas do funcionamento da Agência o 
requererem e com o acordo prévio da 
Comissão. A autoridade orçamental deve 
aprovar estas derrogações. 

Justificação

As derrogações aos princípios gerais do Regulamento Financeiro deveriam ser circunscritas 
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e pautar-se pela maior transparência possível devem também ser aprovadas pela autoridade 
orçamental.

Alteração 8
ARTIGO 101, PONTO 1

1. O pessoal da Agência está sujeito aos 
regulamentos e disposições aplicáveis aos 
funcionários e outros agentes das 
Comunidades Europeias. No que respeita 
ao seu próprio pessoal, a Agência exercerá 
os poderes conferidos à entidade competente 
para proceder a nomeações.

1. O pessoal da Agência está sujeito ao 
Estatuto dos funcionários das 
Comunidades Europeias e ao Regime 
aplicável aos outros agentes das 
Comunidades estabelecidos pelo 
Regulamento (CEE, Euratom, CECA) nº 
259/68 do Conselho, com a última redacção 
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE, 
Euratom) nº 723/2004 do Conselho. No que 
respeita ao seu próprio pessoal, a Agência 
exercerá os poderes conferidos à entidade 
competente para proceder a nomeações.

Justificação

Clarificação do estatuto jurídico do pessoal da Agência.
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PROCESSO 

Título Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo ao registo, à avaliação, à autorização e à restrição de 
produtos químicos (REACH), que cria a Agência Europeia dos 
Produtos Químicos e que altera a Directiva 1999/45/CE e o 
Regulamento (CE) {relativo aos Poluentes Orgânicos Persistentes}

Referências COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD)
Comissão competente quanto ao fundo ENVI
Comissão encarregada de emitir parecer

Data de comunicação em sessão
BUDG

16.9.2004
Cooperação reforçada Sim
Relator de parecer

Data de designação
Jutta D. Haug
31.1.2005

Exame em comissão 13.7.2005
Data de aprovação das alterações 14.7.2005
Resultado da votação final A favor:

Contra:
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Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Anne Elisabet 
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14.9.2005

PARECER DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS ECONÓMICOS E MONETÁRIOS

destinado à Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, à 
avaliação, à autorização e à restrição de produtos químicos (REACH), que cria a Agência 
Europeia dos Produtos Químicos e que altera a Directiva 1999/45/CE e o Regulamento (CE) 
{relativo aos Poluentes Orgânicos Persistentes}
(COM(2003)0644 –C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Relatora de parecer:  Pervenche Berès

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 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 Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
CONSIDERANDO 1

(1) A livre circulação das substâncias, 
estremes, em preparações ou em artigos, é 
um aspecto essencial do mercado interno e 
contribui significativamente para a saúde e o 
bem-estar dos consumidores e dos 
trabalhadores, assim como para os seus 
interesses sociais e económicos e para a 
competitividade da indústria química.

(1) A livre circulação das substâncias, 
estremes, em preparações ou em artigos de 
forma segura, não burocrática e eficiente 
do ponto de vista dos custos, é um aspecto 
essencial do mercado interno e contribui 
significativamente para a saúde e o bem-
estar dos consumidores e dos trabalhadores, 
assim como para os seus interesses sociais e 
económicos e para a competitividade da 
indústria química.
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Justificação

O Regulamento REACH não deveria constituir, nem um entrave supérfluo à segurança da 
utilização das substâncias, nem à competitividade da indústria.

Alteração 2
CONSIDERANDO 3

(3) Deve assegurar-se um elevado nível de 
protecção da saúde e do ambiente na 
aproximação das disposições legislativas 
relativas a substâncias, com o intuito de 
atingir o desenvolvimento sustentável; essas 
disposições legislativas devem ser aplicadas 
de forma não discriminatória, quer as 
substâncias químicas sejam comercializadas 
no mercado interno quer a nível 
internacional.

(3) Deve assegurar-se um elevado nível de 
protecção da saúde e do ambiente na 
aproximação das disposições legislativas 
relativas a substâncias, com o intuito de 
atingir o desenvolvimento sustentável e de 
garantir a capacidade de inovação e a 
competitividade; essas disposições 
legislativas devem ser aplicadas de forma 
não discriminatória e compatível com a 
OMC, quer as substâncias químicas sejam 
comercializadas no mercado interno quer a 
nível internacional.

Or. de

Justificação

Garantir a capacidade de inovação e a competitividade constitui igualmente um importante 
objectivo. É evidente que importa que as disposições sejam compatíveis com a OMC.

Alteração 3
CONSIDERANDO 4 BIS (novo)

 (4 bis) O sistema REACH deve ser 
organizado e aplicado de modo a não 
debilitar a competitividade da indústria 
europeia nem a não afectar o comércio 
com países terceiros. É pois essencial fazer 
uma lista dos riscos prioritários e assegurar 
que a legislação não imponha aos nossos 
parceiros comerciais requisitos não 
compatíveis com os princípios de comércio 
livre em vigor nos termos da OMC. 
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Alteração 4
CONSIDERANDO 8 BIS (novo)

 (8 bis) Qualquer fabricante, importador ou 
utilizador a jusante que efectue ou tencione 
efectuar operações que envolvam uma 
substância, uma preparação ou um artigo 
do qual façam parte essa substância ou 
preparação, nomeadamente o seu fabrico, 
importação e aplicação, que saiba ou possa 
razoavelmente prever que essas operações 
podem ter efeitos negativos para a saúde 
humana ou para o ambiente deve tomar 
todas as medidas que possam ser 
razoavelmente exigidas para evitar, limitar 
ou remediar esses efeitos.

Justificação

O princípio do "dever de prudência" deve ser enunciado como um princípio geral e não como 
uma obrigação.

Alteração 5
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 informações 
sobre as mesmas; a avaliação dos riscos e a 
utilização segura devem ser ajuizadas com 
base na exposição real. As informações 
existentes devem ser colocadas à 
disposição, sob reserva do respeito do sigilo 
comercial de dados confidenciais, antes de 
serem realizados novos ensaios, 
designadamente em animais.

Justificação

A utilização de informações já existentes acelera o processo de avaliação e permite evitar 
ensaios em animais.
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Alteração 6
CONSIDERANDO 34 BIS (novo)

 (34 bis) A fim de promover os ensaios que 
não envolvam animais, a Comissão, os 
Estados-Membros e a indústria deveriam 
consagrar um maior volume de recursos ao 
desenvolvimento, à validação e à aceitação 
de ensaios que não envolvam animais.

Justificação

A exposição de motivos enuncia a "promoção de ensaios que não envolvam animais" como 
um objectivo da proposta, mas o texto não inclui quaisquer medidas tendentes à sua 
consecução. Em particular, não há quaisquer referências a um aumento de financiamento de 
projectos destinados a substituir os ensaios em animais.

Alteração 7
CONSIDERANDO 47 BIS (NOVO)

 (47 bis) A fim de prevenir os ensaios que 
envolvem animais e de realizar poupanças, 
as autoridades competentes deveriam 
consultar o Centro Europeu de Validação 
de Métodos Alternativos (ECVAM) quando 
procedem à apreciação de propostas de 
experimentação que implicam ensaios em 
animais vertebrados.

Justificação

Dada a celeridade da evolução neste domínio científico, importante se afigura que, quando 
procedem à avaliação das propostas de ensaios, as autoridades competentes disponham de 
actualizados conhecimentos, experiências e informações especializadas sobre o 
desenvolvimento de ensaios alternativos.

Alteração 8
CONSIDERANDO 62

(62)  Para preparar uma proposta de 
restrições e para que essa legislação 
funcione eficazmente, devem existir boas 
formas de cooperação, coordenação e 
informação entre os Estados-Membros, a 
Agência, outros organismos da Comunidade, 
a Comissão e as partes interessadas.

(62) Para preparar uma proposta de 
restrições e para que essa legislação 
funcione eficazmente, devem existir boas 
formas de cooperação, coordenação e 
informação entre os Estados-Membros, a 
Agência, outros organismos da Comunidade, 
a Comissão e as partes interessadas. A 
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Agência é a autoridade de tutela.

Justificação

Coerência com alterações anteriores.

Alteração 9
CONSIDERANDO 104 BIS (novo)

 (104 bis) O impacto da proposta de 
regulamento REACH sobre a 
competitividade das empresas estabelecidas 
na UE não foi suficientemente examinado. 
Esta asserção aplica-se em particular no 
caso dos utilizadores a jusante de 
substâncias químicas, das PME e das 
actividades de produção mais "livres" e 
mais vulneráveis.

Justificação

A principal deficiência dos estudos sobre o impacto do REACH é provavelmente o 
pressuposto de que a indústria funciona numa economia fechada, ignorando todas as 
mudanças da competitividade da indústria comunitária (química e não química) resultantes 
da entrada de artigos importados do estrangeiro "à margem do sistema REACH". As 
consequências sobre as opções de localização dos investidores industriais e as suas 
incidências sobre o desemprego na UE não devem ser descuradas. A ausência deste tipo de 
preocupações na exposição inicial da proposta da Comissão e a ausência de qualquer estudo 
fiável sobre as fases subsequentes constituem uma das lacunas mais graves da proposta

Alteração 10
CONSIDERANDO 104 TER (novo)

 (104 ter) A Comissão velará por que a 
abertura progressiva dos mercados 
comunitários às importações mundiais seja 
acompanhada de exigências mais estritas 
no que se refere à "equidade" do comércio 
(nomeadamente no âmbito da OMC); os 
requisitos do sistema REACH devem ser 
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introduzidos o mais rapidamente possível.

Justificação
É importante que produtores e importadores que já se encontram registados ao abrigo de 
outras normas de organizações internacionais incorram em custos burocráticos e financeiros 
adicionais mínimos para observarem o sistema REACH. Afigura-se indispensável que os 
produtores da UE não estejam sujeitos à concorrência desleal de outras regiões "livres" do 
sistema REACH.

Alteração 11
CONSIDERANDO 104 QUATER (novo)

 (104 quater) Os artigos 6°, 21° e 26° devem 
ser revistos à luz das propostas do Reino 
Unido, da Hungria, de Malta e da 
Eslovénia, bem como das propostas das 
câmaras de comércio e indústria, a fim de 
reduzir ao mínimo possível os custos e a 
burocracia, garantir os objectivos de 
protecção da saúde e do ambiente da 
proposta REACH e criar condições 
equitativas entre a produção interna e os 
artigos acabados importados.

Justificação

Esta alteração é por si só elucidativa.

Alteração 12
ARTIGO 1, PONTO 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 
precaução.

Suprimido
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Justificação

O princípio do "dever de prudência" deve ser enunciado como um princípio geral e não como 
uma obrigação.

Alteração 13
ARTIGO 6, PONTO 1

1. Qualquer produtor ou importador de 
artigos apresentará à Agência um registo de 
qualquer substância contida nesses artigos 
caso se verifiquem todas as condições 
seguintes:

1. Qualquer produtor ou importador de 
artigos apresentará à Agência um registo de 
qualquer substância contida nesses artigos 
caso se verifiquem todas as condições 
seguintes:

a) a substância estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano, sendo cada tipo de artigo considerado 
separadamente,

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,

b) a substância cumprir os critérios para a 
classificação como perigosa, em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE,

c) a substância se destinar a ser libertada 
em condições de utilização normais e 
razoavelmente previsíveis.

c) a libertação da substância constituir uma 
função específica do artigo em condições de 
utilização normais e razoavelmente 
previsíveis

c bis) a substância libertada integrar uma 
preparação, a substância estiver presente 
na(s) preparação(ões) libertadas do artigo 
em concentrações iguais ou superiores ao 
mais baixo de qualquer um dos seguintes 
níveis:
- as concentrações especificadas no Anexo 
I da Directiva 67/548/CE  ou
- as concentrações mencionadas na Parte A 
e B do Anexo II da Directiva 1999/45/CE, 
se não figurar nenhum limite de 
concentração para a substância em 
preparações no Anexo I da directiva 
67/548/CE,
- 0,1% se a substância satisfizer os critérios 
constantes do Anexo XII;
c ter) a substância não tiver sido registada 
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para essa utilização por um agente a 
montante na cadeia de abastecimento; e
c quater) a substância não estiver isenta da 
obrigação de registo, nos termos dos 
anexos II e III.

Justificação

O conceito "tipo de artigo" não se encontra definido na proposta e suscita incerteza jurídica 
a menos que seja suprimido. Os limites de concentração aditados ao nº 1, ponto c bis) do 
artigo 6º são retirados da actual directiva aplicável às preparações (1999/45/CE), nos termos 
da qual as substâncias presentes nas preparações deixam de ser consideradas perigosas se 
não excederem estes limites. Especifica-se no nº 1, ponto c ter) do artigo 6º que as 
informações sobre as substâncias presentes nos produtos são comunicadas a jusante da 
cadeia de abastecimento caso a produção de um artigo tiver uma utilização determinada.

Alteração 14
ARTIGO 6, PONTO 2

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:

2. A Agência adoptará uma decisão que 
obriga o produtor ou o importador de 
artigos a registarem, nos termos do 
presente título, qualquer substância contida 
nesses artigos, caso se verifiquem todas as 
condições seguintes:

a) a substância estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano,

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,

b) a Agência tiver suspeitas de que:

(i) a substância foi libertada pelo produto e
(ii) a libertação da substância contida nos 
artigos apresenta um risco para a saúde 
humana ou o ambiente;

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,

c) a substância não foi registada para a 
produção do artigo.

d) a quantidade de substância libertada 
puder ter efeitos negativos para a saúde 

Suprimido
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humana ou para o ambiente.

Justificação

O nº 2 do artigo 6º reporta-se a substâncias que são libertadas acidentalmente dos artigos. A 
Comissão propõe fazer depender, nesse caso, o pedido de registo por parte da Agência da 
informação que o próprio produtor ou importador fornecerá, o que privará a Agência de 
qualquer direito de iniciativa. Além disso, as condições aplicáveis à prestação de 
informações são também pouco claras.

A alteração proposta habilita a Agência a requerer ao produtor ou ao importador 
informações suplementares, caso a Agência tenha razões para suspeitar que está perante a 
presença de riscos (esta disposição permite também assegurar a compatibilidade com a 
OMC).

Alteração 15
ARTIGO 6, PONTO 3

3. Se se verificarem as condições 
enunciadas no nº 2, as informações a 
notificar, apresentadas no formato 
especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108º, 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 nº 1 do artigo 18º;
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.

Justificação
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Decorre da anterior alteração ao nº 2 do artigo 6º. A informação será a requerida no caso de 
todos os registos.

Alteração 16
ARTIGO 6, PONTO 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 nº 3.

Suprimido

Justificação

Decorre da anterior alteração ao nº 2 do artigo 6º.

Alteração 17
ARTIGO 6, PONTO 5

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.

Suprimido

Justificação

Esta disposição está incluída nas anteriores alterações aos nºs 1 e 2 do artigo 6º.

Alteração 18
ARTIGO 6, PONTO 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 n.os 1 e 2 aplicar-se-ão três meses após 
o fim do prazo especificado no n.º 3 do 
artigo 21.º.

Justificação

Decorre das alterações anteriores aos nºs 2 a 4 do artigo 6º.
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Alteração 19
ARTIGO 6, PONTO 7

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

7. Para efeitos de registo em conformidade 
com o nº 1, aplicam-se os prazos 
especificados para as substâncias estremes 
ou em preparações.

Justificação

Esta alteração visa assegurar que as substâncias em preparações sejam registadas nos 
mesmos prazos, medida que é igualmente aplicável aos fabricantes na Europa. Neste caso, 
pelo menos, poderá ser evitada uma distorção da concorrência.

Alteração 20
ARTIGO 6-B (novo)

 Artigo 6º-B
Marca de qualidade europeia

Será criada uma marca especial 
"Conforme ao sistema REACH", a fim de 
cometer aos consumidores o direito de 
opção. Esta marca será passível de 
atribuição aos produtos fabricados e 
importados na UE que satisfaçam todos os 
requisitos REACH.

Justificação

A criação de uma marca a imprimir nos artigos tornaria possível identificar e promover os 
envolvidos no processo de produção que obedecem aos requisitos decorrentes do presente 
Regulamento.

Alteração 21
ARTIGO 6-B (novo), TÍTULO

Transmissão e divisão de registos "Registos 
de grupo"
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Justificação

Quando um registando deixe de querer fazer uso do seu registo, deve ser-lhe possível 
transmitir os direitos de que é titular no âmbito do registo.

Alteração 22
ARTIGO 6 BIS (novo), PONTO 1 

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 é 
dividido, a Agência atribui ao novo 
proprietário um novo número de registo.

Justificação

Quando um registando deixe de querer fazer uso do seu registo, deve ser-lhe possível 
transmitir os direitos de que é titular no âmbito do registo

Alteração 23
ARTIGO 6 TER (novo), PONTO 2 

2. Caso o fabricante seja uma filial de 
outra pessoa colectiva (a denominada 
empresa-mãe), a empresa-mãe pode, em 
nome da filial, efectuar e conservar um 
registo. A filial pode, por seu lado, efectuar 
e conservar igualmente um registo em 
nome da sua empresa-mãe ou de outras 
filiais. Nestes casos, apenas é necessário 
um registo. A pessoa colectiva cujo nome 
consta do registo de grupo é responsável 
pelo cumprimento das obrigações previstas 
no presente regulamento. A pessoa 
colectiva nomeada para o registo de grupo 
deve ter sede no território da União.
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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.

Alteração 24
ARTIGO 6 TER (novo), PONTO 3

 3. O nº 2 aplica-se igualmente caso a 
empresa-mãe ou a filial não estejam 
estabelecidas no território da União 
Europeia. A entidade jurídica designada 
para efectuar o registo em grupo deve estar 
estabelecida no território da União 
Europeia.

Justificação

No interior de consórcios, são fornecidos produtos a utilizadores oriundos de unidades de 
produção diversas da UE, que podem pertencer a diferentes filiais. O fornecimento de 
produtos no interior de um consórcio é frequentemente coordenado por uma unidade, que 
pode fazer parte da empresa-mãe ou de um consórcio. O registo em grupo constituiria uma 
solução adequada para reduzir os custos e a burocracia nestes casos.

Alteração 25
ARTIGO 10, PONTO 1, PARÁGRAFOS 1 A 3

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. 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. 
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A fim de apoiar as empresas que 
constituem consórcios no plano da 
observância das disposições previstas no 
direito da concorrência, incumbe à 
Comissão elaborar orientações de natureza 
vinculativa.

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

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), viii) e ix), do artigo 9.º Cada 
consórcio pode também apresentar 
conjuntamente a informação especificada 
na alínea a), subalíneas i), ii), e iii), do 
artigo 9º.. 

Justificação

São necessárias orientações para efeitos de apoio à constituição e actividade dos consórcios 
e para impedir, neste contexto, eventuais violações do direito da concorrência. Aquando da 
apresentação conjunta de informações, será suficiente que um fabricante ou importador que 
representa outros membros do consórcio produza uma declaração em conformidade com a 
alínea a), subalínea viii), do artigo 9°. Além disso, deverá ser possível que as informações a 
que se refere a alínea a), subalíneas i) a iii), do artigo 9° sejam apresentadas conjuntamente, 
quando os membros do consórcio assim o desejarem. Não deveria ser fixado um limiar rígido 
(um terço) para os custos de registo, dado que o incentivo à constituição de consórcios 
ficaria circunscrito a consórcios constituídos por duas partes. Apenas esses consórcios 
beneficiariam da redução de custos. Em contrapartida, uma repartição de custos sem limites 
fixos cria estímulos à redução de custos também para grandes consórcios.

Alteração 26
ARTIGO 10, PONTO 2

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

2. Cada consórcio decidirá internamente da 
repartição da taxa de registo. Cada 
registando ou consórcio que tenha pago a 
taxa de registo terá o direito de, por decisão 
própria e depois de ter fixado o preço, 
debitar outros que desejem participar no 
registo da substância. As empresas ou 
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consórcios poderão por conseguinte decidir 
eles próprios da repartição dos custos de 
registo. 

Justificação

Dentro de cada consórcio formado voluntariamente, devem os membros ter a possibilidade 
de serem eles próprios a repartir os custos.

Alteração 27
ARTIGO 19, PONTO 1

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 21º, 
não serão fabricadas na Comunidade nem 
importadas substâncias que não tenham sido 
registadas de acordo com as disposições 
aplicáveis do presente título.

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 21º, 
não serão fabricadas na Comunidade nem 
importadas substâncias que não tenham sido 
registadas de acordo com as disposições 
aplicáveis do presente título.

Um registando pode dar início ao fabrico ou 
à importação de uma substância se a 
Agência não der indicação em contrário, em 
conformidade com o nº 2 do artigo 18º, no 
prazo de três semanas a contar da data de 
registo, sem prejuízo do disposto no quarto 
parágrafo do nº 4 do artigo 25º.

Um registando pode dar início e/ou 
continuidade ao fabrico ou à importação de 
uma substância até a Agência dar indicação 
em contrário, em conformidade com o nº 2 
do artigo 18º, no prazo de três semanas a 
contar da data de registo, sem prejuízo do 
disposto no quarto parágrafo do nº 4 do 
artigo 25º.

No caso dos registos de substâncias de 
integração progressiva apresentados dois 
meses antes da data-limite relevante 
estipulada no artigo 21º, tal como referido 
no nº 2 do artigo 18º, um registando pode 
continuar o fabrico ou a importação da 
substância durante três meses após essa 
data-limite ou até à rejeição pela Agência, 
consoante a data que ocorra primeiro.

No caso dos registos de substâncias de 
integração progressiva apresentados dois 
meses antes da data-limite relevante 
estipulada no artigo 21º, tal como referido 
no nº 2 do artigo 18º, um registando pode 
continuar o fabrico ou a importação da 
substância durante três meses após essa 
data-limite ou até à rejeição pela Agência, 
consoante a data que ocorra primeiro.

No caso de substâncias de integração 
progressiva não registadas, incluindo para 
uma utilização específica, o fabricante ou 
importador em questão dispõe de 36 meses 
para retirar a substância do mercado, 
incluindo para essa utilização específica, 
após os prazos referidos no artigo 21°.
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Justificação

O segundo parágrafo indica que qualquer produção deve cessar até notificação em contrário. Este facto 
perturbará o mercado e as actividades das empresas. As linhas de produção devem continuar até a Agência dar 
indicação em contrário.

A retirada do mercado das substâncias ou das suas utilizações específicas afectaria um 
grande número de preparações e de fórmulas de fabrico que exigem trabalhos de 
reformulação e de validação de longa duração. Por conseguinte, os utilizadores a jusante 
têm necessidade de tempo para reformular e validar as novas fórmulas, mantendo 
simultaneamente as suas actividades de produção. Isto só será possível se os fornecedores 
dispuserem de um período para eliminar progressivamente as substâncias.

Alteração 28
ARTIGO 23, PONTO 1

1. Para evitar ensaios desnecessários com 
animais, os ensaios para efeitos do presente 
regulamento que envolvam animais 
vertebrados só serão realizados como último 
recurso. É também necessário tomar 
medidas que limitem desnecessariamente a 
duplicação de outros ensaios.

1. Para evitar ensaios desnecessários com 
animais, os ensaios para efeitos do presente 
regulamento que envolvam animais 
vertebrados só serão realizados como último 
recurso.

A fim de limitar uma duplicação 
desnecessária de outros ensaios, 
recomenda-se vivamente que os registandos 
partilhem os resultados de estudos 
efectuados e outros dados.

Alteração 29
ARTIGO 23, PONTO 2

2. A partilha e a apresentação conjunta de 
informações nos termos do presente 
regulamento dirá respeito a dados técnicos e, 
em especial, a informações relacionadas com 
as propriedades intrínsecas das substâncias. 
Os registandos deverão abster-se de trocar 
informações respeitantes ao seu 
comportamento comercial e, nomeadamente, 
no que diz respeito às capacidades de 
produção, aos volumes de produção ou de 
vendas, aos volumes de importação ou às 
quotas de mercado

2. A partilha e a apresentação conjunta de 
informações nos termos do presente 
regulamento dirá respeito a dados técnicos e, 
em especial, a informações relacionadas com 
as propriedades intrínsecas das substâncias. 
Os registandos deverão abster-se de trocar 
informações respeitantes ao seu 
comportamento comercial e, nomeadamente, 
no que diz respeito às capacidades de 
produção, aos volumes de produção ou de 
vendas, aos volumes de importação ou às 
quotas de mercado. A Comissão adoptará 
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directivas em matéria de observância das 
regras de concorrência no contexto da 
partilha de dados.

Alteração 30
ARTIGO 23, PONTO 3

3. A Agência poderá disponibilizar 
gratuitamente a um registando ou potencial 
registando quaisquer resumos de estudos ou 
resumos consistentes de estudos 
apresentados no quadro de um registo há 
pelo menos 10 anos.

3. A partilha de dados está sujeita ao 
pagamento de uma compensação 
financeira. A título de excepção, a Agência 
poderá disponibilizar gratuitamente a um 
registando ou potencial registando os 
resumos de estudos ou resumos consistentes 
de estudos que impliquem ensaios em 
animais vertebrados, apresentados no 
quadro de um registo há pelo menos 15 
anos, nas condições previstas no artigo 25º, 
relativo às substâncias de integração não 
progressiva, e no artigo 28º, relativo às 
substâncias de integração progressiva.

Justificação

A fim de manter um incentivo à inovação, a obrigatoriedade da partilha de dados deveria ser 
limitada aos resumos de estudos e aos resumos consistentes de estudos que impliquem 
ensaios em animais vertebrados. É esse também o entendimento que resulta do nº 4 do 
artigo 23º. Por razões de direitos de propriedade, a partilha de dados obrigatória deveria 
estar sempre sujeita a uma compensação financeira. A fim de harmonizar a presente 
legislação com regulamentações análogas (como a que rege os biocidas, por exemplo), o 
prazo fixado para o pagamento da compensação deveria ser alargado para 15 anos.

Alteração 31
ARTIGO 23, PONTO 4 BIS (novo) 

4 bis. Qualquer produtor, importador ou 
utilizador a jusante pode nomear um 
terceiro como seu representante para todos 
os procedimentos referidos no presente 
título.
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Justificação

As empresas devem ter a possibilidade de ser representadas por um terceiro por razões de 
confidencialidade e/ou de ordem prática.

Alteração 32
ARTIGO 24, PONTOS 1 e 2

1. Antes da realização de ensaios que 
envolvam animais vertebrados para 
satisfazer os requisitos de informação 
necessários ao registo, aplicar-se-ão os 
n.os 2, 3 e 4.

Suprimido

2. O potencial registando consultará a base 
de dados mencionada no n.º 2, alínea d), do 
artigo 73.º para averiguar se a mesma 
substância já foi registada.

Justificação

Estes números são supérfluos, uma vez que, nos termos do nº 3, o registando deve consultar 
sempre a Agência, mesmo que tenha efectuado anteriormente uma pesquisa na base de dados.

Alteração 33
ARTIGO 24, PONTO 3

3. O potencial registando consultará a 
Agência para saber se já foi apresentado 
algum registo para a mesma substância. 
Com o seu pedido de informação, fornecerá 
à Agência todas as informações indicadas a 
seguir: 

3. Antes da realização de ensaios que 
envolvam animais vertebrados com vista ao 
cumprimento dos requisitos de informação 
para o registo, o potencial registando 
consultará a Agência para saber se já 
existem as informações de que necessita 
sobre ensaios que envolvam animais 
vertebrados para a mesma substância. Com 
o seu pedido de informação, fornecerá à 
Agência todas as informações indicadas a 
seguir:

a) a sua identidade; a) a sua identidade;

b) A identidade da substância, conforme 
especificado nos pontos 2.1 e 2.3 do anexo 
IV;

b) A identidade da substância, conforme 
especificado nos pontos 2.1 e 2.3 do anexo 
IV;

c) Os requisitos de informação para os quais c) Os requisitos de informação para os quais 
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teria de realizar novos estudos envolvendo 
animais vertebrados;

teria de realizar novos estudos envolvendo 
animais vertebrados;

d) Os requisitos de informação para os 
quais teria de realizar novos estudos de 
outro tipo.

Justificação

Não é determinante o facto de ter sido ou não efectuado o registo da substância. Em vez 
disso, a investigação deve assentar na existência prévia de ensaios que envolvam animais 
vertebrados. Neste contexto, a Agência deve ter igualmente em conta ensaios deste tipo 
disponíveis por outros motivos (ver artigo 23º, nº 1, terceira frase).

Além disso, a comunicação de que uma substância já foi registada constituiria uma 
informação relevante do ponto de vista da concorrência para o potencial registando. Esta 
possibilidade de pesquisa de mercado deve ser evitada. Aos estudos envolvendo animais não 
vertebrados aplica-se o artigo 23º bis (novo).

Alteração 34
ARTIGO 24, PONTO 4

4. Se a mesma substância nunca tiver sido 
registada, a Agência informará o potencial 
registando em conformidade.

4. Assim que a Agência tiver a certeza de 
que o potencial registando tenciona 
fabricar ou importar a substância,  
verificará se a Comissão dispõe das 
informações sobre os estudos envolvendo 
animais vertebrados referidos na alínea c) 
do nº 1 ou se já foi apresentado um pedido 
prévio, nos termos do nº 1. Se não for esse 
o caso, a Agência perguntará às 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros se dispõem dos dados ou 
outras informações. A Agência comunicará 
ao potencial registando os resultados da 
sua verificação.

Justificação

Ver justificação relativa ao nº 3, primeira frase. Convém evitar uma pesquisa de mercado. 
Além disso, a disposição representa um encargo burocrático desnecessário para a Agência. É 
importante que a Agência se certifique de que o requerente tenciona realmente fabricar a 
substância (evitar uma pesquisa de mercado).

A alteração proposta permite, todavia, que o requerente saiba se determinados estudos 
experimentais realizados com animais vertebrados já existem e se a concorrência já 
apresentou pedidos análogos. Esta última informação é necessária para que o artigo 25º bis 
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produza efeitos.

Alteração 35
ARTIGO 24, PONTO 5

5. Se a mesma substância tiver sido registada 
há menos de 10 anos, a Agência comunicará 
imediatamente ao potencial registando os 
nomes e endereços do(s) anterior(es) 
registando(s) e dos resumos de estudos ou 
resumos consistentes de estudos pertinentes, 
consoante o caso, por ele(s) já apresentados 
e que envolvam animais vertebrados.

5. Se a mesma substância tiver sido registada 
há menos de 10 anos, a Agência começará 
por contactar o anterior registando, a fim 
de verificar se este deseja que o seu nome 
seja dado a conhecer. Caso o mesmo dê o 
seu acordo a que o seu nome seja dado a 
conhecer, a Agência comunicará 
imediatamente ao potencial registando os 
nomes e endereços do(s) anterior(es) 
registando(s). Em todo o caso, a Agência 
informará sem demora dos resumos de 
estudos ou resumos consistentes de estudos 
pertinentes, consoante o caso, por ele(s) já 
apresentados e que envolvam animais 
vertebrados.

Esses estudos não serão repetidos. Esses estudos não serão repetidos. 

A Agência informará também o potencial 
registando dos resumos de estudos ou dos 
resumos consistentes de estudos pertinentes, 
consoante o caso, já apresentados pelos 
anteriores registandos, que não envolvam 
animais vertebrados e para os quais esses 
registandos tenham efectuado uma 
declaração afirmativa para efeitos da alínea 
a), subalínea x), do artigo 9.º.

A Agência informará também o potencial 
registando dos resumos de estudos ou dos 
resumos consistentes de estudos pertinentes, 
consoante o caso, já apresentados pelos 
anteriores registandos, que não envolvam 
animais vertebrados e para os quais esses 
registandos tenham efectuado uma 
declaração afirmativa para efeitos da alínea 
a), subalínea x), do artigo 9.º.

A Agência comunicará simultaneamente aos 
registandos anteriores o nome e o endereço 
do potencial registando.

A Agência comunicará simultaneamente aos 
registandos anteriores o nome e o endereço 
do potencial registando ou o terceiro 
designado para o representar na acepção 
do disposto no nº 4 bis (novo) do artigo 23º.

Justificação

Importa não revelar a divulgação da identidade dos registandos anteriores aos novos 
registandos e vice-versa nos casos em que essa divulgação implique o fornecimento de dados 
confidenciais sobre questões comerciais.
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Alteração 36
ARTIGO 24, PONTO 6

6. Se outro potencial registando tiver 
solicitado informações sobre a mesma 
substância, a Agência informará, sem 
demora, ambos os potenciais registandos do 
nome e endereço do outro potencial 
registando e dos estudos que envolvam 
animais vertebrados exigidos a cada um dos 
dois registandos.

6. Se outro potencial registando tiver 
solicitado informações sobre a mesma 
substância, e a menos que a divulgação 
esteja limitada pelo disposto no artigo 102º, 
no nº 2 do artigo 115º e no artigo 116º, a 
Agência informará, sem demora, ambos os 
potenciais registandos do nome e endereço 
do outro potencial registando e dos estudos 
que envolvam animais vertebrados exigidos 
a cada um dos dois registandos.

Justificação

Esta alteração especifica que a divulgação da identidade dos registandos anteriores de uma 
substância química é abrangida pela obrigação de confidencialidade estabelecida no artigo 
102°, tal como definida mais pormenorizadamente no n° 2 do artigo 115° e no artigo 116°. 
Devido ao carácter concorrencial da indústria electrónica, um grande número de substâncias 
químicas utilizadas no processo de fabrico são altamente confidenciais. Estas "receitas" 
químicas são consideradas como propriedade intelectual. A divulgação da utilização de uma 
substância química crítica pode implicar a revelação de informações comerciais 
confidenciais aos concorrentes sobre os processos utilizados pelo fabricante e pode até 
permitir que o concorrente descubra o segredo de fabrico desse produto. Consequentemente, 
a identidade dos registandos anteriores deveria ser protegida contra a revelação dessa 
informação aos novos registandos. Embora seja desejável limitar o número de ensaios 
realizados em animais vertebrados, este princípio não pode ser aplicado em detrimento da 
revelação de informações comerciais confidenciais sobre registandos anteriores. Deveria ser 
deixado ao critério do antigo registando decidir revelar a sua identidade ao novo registando 
e com ele partilhar a documentação sobre os ensaios realizados. Do mesmo modo, se os 
utilizadores a jusante pagarem o registo de uma utilização a jusante separada, essa 
utilização não deve ser revelada a montante da cadeia de abastecimento ao fabricante da 
substância química se esse facto for contrário ao objectivo do registo separado.

Alteração 37
ARTIGO 25, PONTO 1

-1. Se já existirem estudos envolvendo 
animais vertebrados ou se outro registando 
já tiver iniciado a realização dos estudos, o 
potencial registando não pode repetir ou 
realizar esses estudos.
-1 bis. Nestes casos, a Agência ou a 
autoridade nacional deverá perguntar ao(s) 
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detentor(es) dos dados relativos aos ensaios 
envolvendo animais vertebrados ou à 
pessoa que realiza os ensaios que envolvam 
animais vertebrados se deseja(m) revelar a 
sua identidade. Caso este(s) dê(em) o seu 
assentimento, a Agência comunicará 
imediatamente ao potencial registando o 
nome e o endereço do(s) detentor(es) dos 
dados relativos aos ensaios envolvendo 
animais vertebrados ou da(s) pessoa(s) que 
realiza(m) os estudos envolvendo animais 
vertebrados, bem como os resumos de 
estudos ou resumos consistentes de estudos 
pertinentes, consoante o caso, por ele(s) já 
apresentados e que envolvam animais 
vertebrados.
-1 ter. Na ausência de assentimento, a 
Agência adoptará o procedimento previsto 
nos números seguintes, respeitando a 
confidencialidade, na acepção do artigo 
116º.

1. No caso de substâncias anteriormente 
registadas há menos de 10 anos, conforme 
se mencionou no n.º 5 do artigo 24.º, o 
potencial registando solicitará ao(s) 
anterior(es) registando(s) as informações 
que envolvam ensaios em animais 
vertebrados de que tiver necessidade para 
efectuar o registo. Poderá solicitar aos 
registandos quaisquer informações sobre 
ensaios que não envolvam animais 
vertebrados, se os registandos anteriores 
tiverem efectuado uma declaração 
afirmativa para efeitos da alínea a), 
subalínea x), do artigo 9º.

1. Caso o(s) anterior(es) registando(s) 
dê(em) o seu assentimento, o potencial 
registando solicitar-lhe(s)-á  as 
informações obtidas a partir de estudos 
envolvendo animais vertebrados de que 
necessita para efectuar o registo.

Justificação

De acordo com a proposta da Comissão, a identidade do registando anterior é sempre 
revelada ao potencial registando requerente. Esta disposição compromete a protecção da 
identidade do registando anterior. O artigo 116º também não prevê uma revelação 
automática da identidade. A questão da revelação da identidade depende antes da verificação 
caso a caso. A disposição proposta permite ao detentor dos dados relativos aos ensaios 
manter a sua identidade confidencial em certos casos.

Além disso, trata-se de uma clarificação de que os ensaios que envolvam animais vertebrados 
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não devem ser repetidos. A importância deste princípio justifica um número separado.

Os números seguintes contêm disposições sobre a partilha confidencial de dados e custos. 
Convém chamar a atenção para este aspecto. Disposições desta natureza revelaram-se 
eficazes na aplicação prática da legislação alemã em matéria de produtos químicos.

O acesso, até à data gratuito, aos estudos apresentados pelo menos 10 anos antes, não se 
justifica. A legislação vigente relativa à notificação de novas substâncias inclui uma 
utilização gratuita dos dados do registo básico, mas não dos dispendiosos estudos.

As disposições relativas à partilha de dados de ensaios que não envolvam animais passam a 
estar incluídas no artigo 23º bis (novo).

Alteração 38
ARTIGO 25, PONTO 5

5. O(s) anterior(es) registando(s) terá(ão) um 
mês, a contar da recepção das informações 
referidas no nº 4, para informar o potencial 
registando e a Agência dos custos por si 
suportados no âmbito do estudo em questão. 
A pedido do potencial registando, a Agência 
tomará a decisão de lhe facultar os resumos 
ou os resumos consistentes dos estudos em 
questão, consoante o caso, ou os respectivos 
resultados, mediante a apresentação de um 
comprovativo de pagamento ao(s) 
anterior(es) registando(s) de 50% dos custos 
apresentados por este(s) último(s).

5. O(s) anterior(es) registando(s) terá(ão) um 
mês, a contar da recepção das informações 
referidas no nº 4, para informar o potencial 
registando e a Agência dos custos por si 
suportados no âmbito do estudo em questão. 
A pedido do potencial registando, a Agência 
tomará a decisão de lhe facultar os resumos 
ou os resumos consistentes dos estudos em 
questão, consoante o caso, ou os respectivos 
resultados, mediante a apresentação de um 
comprovativo de pagamento ao(s) 
anterior(es) registando(s) do montante 
especificado no n° 8 bis do artigo 25°.

Justificação

Não é lógico que o potencial registando tenha de pagar 50% dos custos iniciais dos ensaios 
independentemente do volume produzido e do número de potenciais registandos ou anteriores 
registandos. O novo n° 8 bis do artigo 25° estabelece um mecanismo equitativo de partilha do 
custo inicial dos ensaios.

Alteração 39
ARTIGO 25, PONTO 6

6.  Se o(s) anterior(es) registando(s) não 
informar(em) o potencial registando e a 
Agência do custo, dentro do prazo indicado 
no nº 5, a Agência, a pedido, tomará a 
decisão de facultar ao potencial registando 
os resumos ou os resumos consistentes dos 

6.  Se o(s) anterior(es) registando(s) não 
informar(em) o potencial registando e a 
Agência do custo, dentro do prazo indicado 
no nº 5, a Agência, a pedido, tomará a 
decisão de facultar ao potencial registando 
os resumos ou os resumos consistentes dos 
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estudos, consoante o caso, por ele 
solicitados. O(s) anterior(es) registando(s) 
poderá(ão) reclamar até 50% dos custos ao 
potencial registando, sendo esse direito 
invocável junto dos tribunais nacionais.

estudos, consoante o caso, por ele 
solicitados. O(s) anterior(es) registando(s) 
poderá(ão) reclamar o montante 
especificado no n° 8 bis do artigo 25° ao 
potencial registando, sendo esse direito 
invocável junto dos tribunais nacionais.

Justificação

Relacionada com a alteração anterior ao artigo 25°.

Alteração 40
ARTIGO 25, PONTO 8

8. O período de espera pelo registo de 
acordo com o n.º 1 do artigo 19.º, para o 
novo registando, será prorrogado por um 
período de quatro meses, se tal for solicitado 
pelo anterior registando.

8. O período de espera pelo registo de 
acordo com o n.º 1 do artigo 19.º, para o 
novo registando, será prorrogado por um 
período que corresponda efectivamente ao 
tempo necessário à realização dos estudos 
relevantes e das necessárias avaliações, se 
tal for solicitado pelo anterior registando.

Justificação

O período em questão deve corresponder ao tempo efectivamente necessário à realização dos 
ensaios e à obtenção dos dados pertinentes.

Alteração 41
ARTIGO 25, PONTO 8 BIS (novo)

 8 bis. A Agência desenvolverá orientações a 
aplicar para determinar a partilha de 
custos nos casos em que as partes não 
consigam chegar a acordo. Tais 
orientações devem ser justas e 
transparentes e reflectir o número de partes 
interessadas e os respectivos volumes de 
produção.
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Alteração 42
ARTIGO 26, PONTO 1

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:

1. Para o pré-registo de uma substância de 
integração progressiva, o fabricante ou 
importador que fabrica ou importa uma 
substância em quantidade igual ou 
superior a uma tonelada por ano 
apresentará, no formato especificado pela 
Agência em conformidade com o artigo 
108.º, todas as informações seguintes para a 
elaboração das listas de substâncias e 
para o registo parcial na base de dados da 
Agência:

a) O nome da substância e, se for caso 
disso, do grupo de substâncias, incluindo os 
respectivos números EINECS e CAS, se 
disponíveis;

a) As informações a apresentar, nos termos   
da alínea a), subalíneas i) e ii), do artigo 9º, 
sobre o fabricante ou importador e a 
substância;

b) O seu nome e endereço e o nome da 
pessoa de contacto;

b) As informações a apresentar, nos termos  
da alínea a), subalínea iii), do artigo 9º, 
sobre a utilização;

c) O prazo previsto para o registo e o 
intervalo de tonelagem esperado;

c) A classificação das utilizações 
conhecidas em conformidade com as 
categorias de utilização e exposição nos 
termos do Anexo Ia bis;

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;

d) Os dados físico-químicos conhecidos ou 
à disposição do fabricante ou importador,  
assim como dados toxicológicos que 
incluam, pelo menos, indicações nos 
termos do Anexo V;

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 9º.

e) As informações a apresentar, nos termos  
da alínea a), subalínea iv), do artigo 9º, 
sobre a classificação e identificação da 
substância;

e bis) Propostas de novos ensaios com as 
substâncias com vista à clarificação de um 
risco conhecido ou a não excluir, desde que 
o fabricante ou importador tenham 
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conhecimento desse risco; e
e ter) Uma proposta, nos termos da alínea 
c) do artigo 9º, sobre a possível 
classificação da substância.

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.

Justificação

Com base na abordagem "One Substance, One Registration", é necessário modificar os 
requisitos de informação para o pré-registo orientado para o risco. Porém, devido ao papel 
centralizador da Agência, não é obrigatório apresentar todas as informações de cada 
fabricante e importador, o que alivia claramente os fabricantes e importadores, 
especialmente nas pequenas e médias empresas. É cobrada uma primeira taxa logo no 
momento do pré-registo, pois este já envolve trabalhos por parte da Agência. Deste modo, o 
montante da taxa aplicável ao registo pode ser reduzido, caso seja necessário. As 
informações relacionadas com as substâncias são coligidas pela Agência em listas de 
substâncias.

Alteração 43
ARTIGO 26, PONTO 2

2. As informações referidas no n.º 1 serão 
apresentadas, o mais tardar, 18 meses 
antes:

2. A fim de poder ter em conta os prazos 
previstos no artigo 21º, as informações 
serão apresentadas, o mais tardar, um ano 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

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;

a) A Agência publicará, no prazo de um 
mês a contar da conclusão da fase de 
pré-registo, a lista das substâncias 
declaradas em virtude do nº 1 do artigo 26º, 
indicando o nome da substância, o número 
CAS e se pelo menos um fabricante ou 
importador deve proceder a um registo no 
prazo de cinco anos.

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 

b) No prazo de seis meses após a 
publicação da lista das substâncias de 
integração progressiva nos termos da 
alínea a) do nº 2, os fabricantes ou os 
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tonelada por ano. importadores podem, em casos 
excepcionais, comunicar aditamentos ou 
correcções à Agência. Devem justificar a 
utilização do prazo prorrogado. A Agência 
publicará de novo a lista final das 
substâncias de integração progressiva no 
prazo de um mês. 

Justificação

Com base na abordagem "One Substance, One Registration", é necessário modificar os 
requisitos de informação para o pré-registo orientado para o risco. Porém, devido ao papel 
centralizador da Agência, não é obrigatório apresentar todas as informações de cada 
fabricante e importador, o que alivia claramente os fabricantes e importadores, 
especialmente nas pequenas e médias empresas. É cobrada uma primeira taxa logo no 
momento do pré-registo, pois este já envolve trabalhos por parte da Agência. Deste modo, o 
montante da taxa aplicável ao registo pode ser reduzido, caso seja necessário. As 
informações relacionadas com as substâncias são coligidas pela Agência em listas de 
substâncias.

Alteração 44
ARTIGO 26, PONTO 3

3. Aos registandos que não apresentarem 
as informações exigidas no n.º 1 não 
poderá aplicar-se o artigo 21º.

3. Aquando da apresentação dos 
documentos de pré-registo, é paga uma 
taxa, cujo montante é reduzido em função 
das informações fornecidas.

Justificação

Com base na abordagem "One Substance, One Registration", é necessário modificar os 
requisitos de informação para o pré-registo orientado para o risco. Porém, devido ao papel 
centralizador da Agência, não é obrigatório apresentar todas as informações de cada 
fabricante e importador, o que alivia claramente os fabricantes e importadores, 
especialmente nas pequenas e médias empresas. É cobrada uma primeira taxa logo no 
momento do pré-registo, pois este já envolve trabalhos por parte da Agência. Deste modo, o 
montante da taxa aplicável ao registo pode ser reduzido, caso seja necessário. As 
informações relacionadas com as substâncias são coligidas pela Agência em listas de 
substâncias.

Alteração 45
ARTIGO 26, PONTO 4
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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 108º.

Suprimido

Justificação

Com base na abordagem "One Substance, One Registration", é necessário modificar os 
requisitos de informação para o pré-registo orientado para o risco. Porém, devido ao papel 
centralizador da Agência, não é obrigatório apresentar todas as informações de cada 
fabricante e importador, o que alivia claramente os fabricantes e importadores, 
especialmente nas pequenas e médias empresas. É cobrada uma primeira taxa logo no 
momento do pré-registo, pois este já envolve trabalhos por parte da Agência. Deste modo, o 
montante da taxa aplicável ao registo pode ser reduzido, caso seja necessário. As 
informações relacionadas com as substâncias são coligidas pela Agência em listas de 
substâncias.

Alteração 46
ARTIGO 26, PONTO 5

5. A Agência registará numa base de dados 
as informações transmitidas de acordo com 
os n°s 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°s 1 a 4. As autoridades 
competentes dos Estados-Membros também 
terão acesso a esses dados.

5. A Agência registará numa base de dados 
as informações transmitidas de acordo com 
os n°s 1 a 4. A menos que a divulgação 
esteja limitada pelo disposto no artigo 102º, 
pelo nº 2 do artigo 115º e pelo artigo 116º, a 
Agência dará acesso aos dados sobre as 
diferentes substâncias aos fabricantes e 
importadores que tiverem apresentado 
informações sobre essas substâncias de 
acordo com os n°s 1 a 4. As autoridades 
competentes dos Estados-Membros  e os 
utilizadores a jusante também terão acesso a 
esses dados.

Alteração 47
ARTIGO 26 BIS (novo)

Artigo 26 bis
Competência e protecção jurídica
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1. Salvo disposição em contrário, a Agência 
será competente para tomar decisões nos 
termos do presente título.
2. As decisões adoptadas pela Agência nos 
termos do presente título são passíveis de 
recurso, em conformidade com o disposto 
nos artigos 87º, 88º e 89º.

Justificação

Por razões de clareza, a competência da Agência em relação ao título III deve ser referida 
expressamente. O direito de recurso deve ser aqui estabelecido de modo destacado, em vez de 
ser meramente enunciado.

Alteração 48
ARTIGO 27

Artigo 27º Suprimido
Fóruns de intercâmbio de informações 
sobre substâncias
1. Todos os fabricantes e importadores que 
tiverem comunicado à Agência, em 
conformidade com o artigo 26.º, 
informações sobre uma mesma substância 
de integração progressiva participarão num 
fórum de intercâmbio de informações sobre 
uma substância (FIIS).
2. O objectivo de cada FIIS consistirá em 
reduzir ao mínimo a duplicação de ensaios 
através do intercâmbio de informações. Os 
participantes nos FIIS transmitirão os 
estudos existentes aos outros participantes, 
atenderão aos pedidos de informação dos 
outros participantes, determinarão em 
conjunto a necessidade de mais estudos e 
organizarão a sua realização.

Justificação

Tendo em conta o papel central da Agência na recolha de dados sobre as substâncias, o 
presente artigo pode ser suprimido. Tornam-se, desta forma, desnecessários, neste contexto, 
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os debates em torno de problemas muito controversos, designadamente, em matéria de direito 
civil.

Alteração 49
ARTIGO 29, PONTO 1, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

1 bis) Este princípio não se aplica a 
substâncias nem 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.

Justificação

Seria desproporcionado requerer a elaboração de uma ficha de segurança para quantidades 
ínfimas ou para um fornecimento único

Alteração 50
ARTIGO 29, PONTO 3, PARÁGRAFO 1

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.
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Justificação

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

Alteração 51
ARTIGO 29, PONTO 6, PARÁGRAFO 2

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

6. Sempre que se realize uma avaliação de 
segurança química, as categorias de 
utilização e exposição pertinentes, 
incluindo uma descrição dos perfis de 
exposição, serão descritos num anexo à ficha 
de segurança e/ou colocados à disposição 
por via electrónica.

Justificação

As categorias de utilização e exposição constituem o instrumento principal para uma 
transferência estruturada da informação relativa às medidas de gestão dos riscos, aos 
valores-alvo de exposição e às condições de utilização.

Alteração 52
ARTIGO 29, PONTO 8, PARTE INTRODUTÓRIA

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 a ficha de 
segurança prevista no nº 6 do artigo 29º 
não tenha sido já disponibilizada antes da 
entrada em vigor do presente regulamento. 
Os fornecedores procederão à sua 
actualização, sem demora, nas seguintes 
ocasiões:

Justificação

A obrigatoriedade de uma nova apresentação das fichas de segurança apenas em virtude da 
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mera entrada em vigor do presente regulamento, apesar de os destinatários das mesmas já 
disporem, constituiria um encargo desnecessário.

Alteração 53
ARTIGO 30, PONTO 1, ALÍNEA A) A D)

a) O(s) eventual(ais) número(s) de registo 
mencionado(s) no n.º 1 do artigo 18.º;
b) Se a substância está sujeita a autorização, 
bem como os pormenores de qualquer 
autorização concedida ou recusada ao abrigo 
do título VII nesta cadeia de abastecimento;

b) Se a substância está sujeita a autorização, 
bem como os pormenores de qualquer 
autorização concedida ou recusada ao abrigo 
do título VII nesta cadeia de abastecimento;

c) Os pormenores de qualquer restrição 
imposta ao abrigo do título VIII;

c) Os pormenores de qualquer restrição 
imposta ao abrigo do título VIII;

d) Quaisquer outras informações disponíveis 
e pertinentes acerca da substância, que sejam 
necessárias para possibilitar a determinação 
e aplicação das medidas adequadas de gestão 
dos riscos.

d) Quaisquer outras informações disponíveis 
e pertinentes acerca da substância, que sejam 
necessárias para possibilitar a determinação 
e aplicação das medidas adequadas de gestão 
dos riscos, no caso dos utilizadores a 
jusante.

Justificação

É incoerente que os números de registo das substâncias não classificadas tenham de ser 
enumerados na ficha de segurança, quando, aparentemente, o mesmo não é exigido para as 
substâncias classificadas. Pode tratar-se de dados confidenciais, relativos, por exemplo, às 
preparações.

Alteração 54
ARTIGO 30, PONTOº 2, PARÁGRAFO 1

2. As informações serão comunicadas, por 
escrito, o mais tardar no momento da 
primeira entrega de uma substância após a 
entrada em vigor do presente regulamento. 
Os fornecedores actualizarão essas 
informações e transmiti las ão a jusante na 
cadeia de abastecimento, sem demora, nas 
seguintes ocasiões:

2. As informações serão comunicadas, por 
escrito ou em formato electrónico, o mais 
tardar no momento da primeira entrega de 
uma substância após a entrada em vigor do 
presente regulamento. Os fornecedores 
actualizarão essas informações e 
transmiti-las-ão a jusante na cadeia de 
abastecimento, sem demora, nas seguintes 
ocasiões:

a) Logo que estejam disponíveis novos 
dados que possam ser necessários para 
possibilitar a determinação e aplicação das 

a) Logo que estejam disponíveis novos 
dados que possam ser necessários para 
possibilitar a determinação e aplicação das 



RR\586024PT.doc 443/957 PE 353.529v03-00

PT

medidas adequadas de gestão dos riscos; medidas adequadas de gestão dos riscos;

b) Quando a substância tiver sido registada; b) Se a substância tiver sido registada;

c) Quando tiver sido concedida ou recusada 
uma autorização;

c) Se tiver sido concedida ou recusada uma 
autorização;

d) Quando tiver sido imposta uma restrição. d) Se tiver sido imposta uma restrição.

Essas novas informações devem ser 
distribuídas gratuitamente a todos os 
anteriores destinatários a quem tenham 
fornecido a substância ou preparação nos 12 
meses precedentes.

Essas novas informações devem ser 
distribuídas gratuitamente a todos os 
anteriores destinatários a quem tenham 
fornecido a substância ou preparação nos 12 
meses precedentes.

Justificação

Adaptação às novas tecnologias.

Alteração 55
ARTIGO 31, PARTE INTRODUTÓRIA

Todos os agentes da cadeia de abastecimento 
de uma substância ou preparação deverão 
comunicar, ao agente ou distribuidor 
imediatamente a montante na cadeia de 
abastecimento, as informações mencionadas 
a seguir:

A menos que desse facto resulte a 
divulgação de informações confidenciais 
protegidas nos termos do artigo 116º, todos 
os agentes da cadeia de abastecimento de 
uma substância ou preparação deverão 
comunicar, ao agente ou distribuidor 
imediatamente a montante na cadeia de 
abastecimento, as informações mencionadas 
a seguir:

Justificação

É conveniente prever uma derrogação à obrigatoriedade de comunicar informações a 
montante da cadeia de abastecimento, caso dessa comunicação possa resultar a divulgação 
de informações confidenciais sobre o utilizador a jusante ou sobre a forma como este utiliza 
a substância química. Veja-se, a título de exemplo, o caso de um utilizador a jusante que 
tenha identificado uma única utilização de uma substância química e decida registá-la 
separadamente, não avisando o produtor da substância química dessa utilização específica, 
tentando assim protegê-la contra a comunicação, pelo fabricante, da informação sobre essa 
utilização aos concorrentes do utilizador a jusante.

Alteração 56
ARTIGO 31 BIS (NOVO)
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 Artigo 31º bis
Obrigação de comunicar informações sobre 
as substâncias que fazem parte de artigos
1. Um agente da cadeia de abastecimento 
de substâncias e preparações que incorpore 
num artigo uma substância que satisfaça os 
critérios referidos nas alíneas a) a d) do 
artigo 54º, que tenha sido identificada nos 
termos da alínea f) do artigo 54° ou que 
preencha os critérios para a elaboração de 
fichas de segurança e/ou de informações 
em conformidade com os artigos 29° e 30° 
fornecerá essas informações, juntamente 
com a ficha de segurança, aos clientes 
profissionais que manipulem 
subsequentemente esse artigo, se essas 
informações forem solicitadas pelo cliente.
2. O fornecedor de um artigo comunicará 
ao consumidor, a pedido deste, as 
informações relativas à presença de uma 
substância num artigo se a substância 
preencher os critérios de autorização em 
conformidade com o artigo 54º ou os 
critérios para a elaboração de informações 
em conformidade com os artigos 29° e 30°. 

Justificação

O sistema REACH exige um fluxo de informação através da cadeia de abastecimento, desde o 
produtor de substâncias químicas aos utilizadores a jusante dessas substâncias. Esta 
alteração garante a necessária comunicação da informação ao longo da cadeia de 
abastecimento, contribuindo para uma melhor gestão dos riscos e para o cumprimento de 
outros actos legislativos comunitários.

Alteração 57
ARTIGO 33

33. Todos os agentes da cadeia de 
abastecimento deverão coligir e conservar à 
disposição todas as informações exigidas 
para darem cumprimento às obrigações que 
lhes incumbem por força do presente 
regulamento durante, pelo menos, 10 anos 
após a última vez em que fabricaram, 

33. Todos os agentes da cadeia de 
abastecimento deverão coligir e conservar à 
disposição todas as informações exigidas 
para darem cumprimento às obrigações que 
lhes incumbem por força do presente 
regulamento durante, pelo menos, 5 anos 
após a última vez em que fabricaram, 
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importaram, forneceram ou utilizaram a 
substância estreme ou numa preparação. 
Qualquer agente da cadeia de abastecimento 
apresentará ou disponibilizará estas 
informações, sem demora, a pedido de 
qualquer autoridade competente do 
Estado-Membro em que esse agente se 
encontra estabelecido ou à Agência, sem 
prejuízo do disposto nos títulos II e VI.

importaram, forneceram ou utilizaram a 
substância estreme ou numa preparação. 
Qualquer agente da cadeia de abastecimento 
apresentará ou disponibilizará estas 
informações, sem demora, a pedido da 
Agência, sem prejuízo do disposto nos 
títulos II e VI.

Justificação
A obrigação de conservar todas as informações REACH durante dez anos após a última vez 
que uma substância foi fabricada, importada, fornecida ou utilizada constitui um entrave 
burocrático considerável para as pequenas e médias empresas. O prazo deve, por esse 
motivo, ser reduzido para cinco anos. 

Alteração 58
ARTIGO 34, PONTO 1 BIS (NOVO)

1 bis. Antes de dar início à utilização de 
uma substância, o utilizador a jusante 
certifica-se de que a sua utilização 
corresponde a uma categoria de utilização 
e exposição avaliada no registo ou indicada 
na lista de substâncias prevista nos nºs 3 a 
5 do artigo 26º bis.

Justificação

O utilizador a jusante deve certificar-se de que a sua utilização corresponde a uma categoria 
de utilização e exposição registada e/ou pré-registada.

Alteração 59
ARTIGO 34, PONTO 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 

2. Qualquer utilizador a jusante terá direito a 
comunicar, por escrito, ao fabricante, 
importador ou utilizador a jusante que lhe 
fornece uma substância uma utilização que 
não corresponda a uma categoria de 
utilização ou exposição avaliada ou 
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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.

pré-registada, com o objectivo de fazer dela 
uma utilização identificada, na acepção do 
nºs 25 e 30 do artigo 3º . Ao fazê-lo, 
fornecerá informações suficientes que 
permitam ao seu fornecedor, aquando da 
avaliação de segurança química e/ou da 
elaboração da ficha de segurança, 
classificar a utilização de acordo com uma 
das categorias de utilização e exposição 
indicadas no Anexo 1a bis e proceder a 
uma avaliação da exposição.

Justificação

 Coerência com a alteração ao nº 1, alínea a), do artigo 34º.

Alteração 60
ARTIGO 34, PONTO 4, PARÁGRAFO 1 E 2

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, no 
tocante a qualquer utilização que não se 
enquadre numa categoria de utilização ou 
exposição na acepção do nº 30 do artigo 3º 
que lhe tenha sido comunicada numa ficha 
de segurança, uma ficha de segurança 
própria, em conformidade com o Anexo Ia, 
que tenha em conta esta utilização 
divergente. Para esse efeito, classificará a 
sua utilização divergente de acordo com 
uma das categorias de utilização e 
exposição previstas no Anexo Ia bis. Esta 
disposição só é aplicável às substâncias 
utilizadas em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano.

Se o utilizador a jusante aplicar ou 
recomendar um perfil de exposição que 
inclua, no mínimo, as condições descritas 
no perfil de exposição que lhe tenha sido 
comunicado, não terá necessidade de 
elaborar um relatório de segurança química.

Se o utilizador a jusante utilizar ou 
recomendar uma substância contida numa 
determinada categoria de exposição, não 
terá necessidade de elaborar um relatório de 
segurança química.
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Justificação

 A elaboração de um relatório de segurança química constitui, sob muitos aspectos, um 
pesado ónus para um utilizador a jusante; a elaboração de uma ficha de segurança é 
suficiente.

Alteração 61
ARTIGO 34, PONTO 5

5. Qualquer utilizador a jusante deve 
identificar, aplicar e, se for caso disso, 
recomendar medidas apropriadas para o 
controlo adequado dos riscos identificados, 
em qualquer dos seguintes elementos:

5. Qualquer utilizador a jusante deve 
identificar, aplicar e, se for caso disso, 
recomendar medidas apropriadas para o 
controlo adequado dos riscos identificados 
na sua ficha de segurança:

a) Na ou nas fichas de segurança que lhe 
foram fornecidas; ou
b) Na sua própria avaliação de segurança 
química.

Justificação

Coerência com a alteração ao nº 4 do artigo 34º (supra).

Alteração 62
ARTIGO 34, PONTO 6

6. Os utilizadores a jusante manterão o seu 
relatório de segurança química disponível e 
actualizado.

6. Os utilizadores a jusante manterão a sua 
ficha de segurança disponível e 
actualizada.

Justificação

Coerência com a alteração ao nº 4 do artigo 34º (supra).

Alteração 63
ARTIGO 34, PONTO 7

7. São aplicáveis, mutatis mutandis, os n.os 
2 e 5 do artigo 13.º.

Suprimido
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Justificação

Coerência com a alteração ao nº 4 do artigo 34º (supra).

Alteração 64
ARTIGO 34 BIS (novo)

Artigo 34º bis
Promoção de métodos alternativos à 

experimentação animal
Em conformidade com o objectivo de 
promoção de métodos alternativos aos 
ensaios com animais, a Comissão, os 
Estados-Membros e a indústria deveriam 
aumentar os recursos e os esforços visando 
acelerar o desenvolvimento e a validação de 
métodos alternativos aos ensaios com 
animais.

Justificação

O objectivo do presente regulamento, a saber, a promoção de métodos alternativos aos 
ensaios com animais, deveria reflectir-se no texto do regulamento, sobretudo tendo em conta 
a actual ausência de recursos e de esforços, bem como os lentos progressos registados nos 
domínios do desenvolvimento e da autorização de métodos alternativos.

Alteração 65
ARTIGO 35, TÍTULO e PONTO 1

Obrigação de transmissão de informações 
pelos utilizadores a jusante

Obrigação de transmissão à Agência de 
informações pelos utilizadores a jusante

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 lhe tiver sido fornecida 
uma ficha de segurança que inclua um 

1. Sempre que esteja prevista uma 
utilização, nos termos do nº 2 do artigo 34º, 
que não se enquadre numa categoria de 
utilização e exposição avaliada pelo 
fabricante ou importador, a Agência será 
obrigatoriamente informada antes do início 
da utilização divergente.
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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.

Justificação

 Coerência com a alteração ao artigo 34º.

Alteração 66
ARTIGO 35, PONTO 2

2. As informações transmitidas pelo 
utilizador a jusante, apresentadas no formato 
especificado pela Agência em conformidade 
com o artigo 108.º, incluirão:

2. As informações transmitidas pelo 
utilizador a jusante, apresentadas no formato 
especificado pela Agência em conformidade 
com o artigo 108.º, incluirão:

a) A sua identidade e informações de 
contacto;

a) A sua identidade e informações de 
contacto;

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

b) O(s) eventual(ais) número(s) de registo 
mencionado(s) no n.º 1 do artigo 18.º ou o 
número de pré-registo nos termos do nº 1 
do artigo 26º bis;

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

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

d) A identidade do(s) fabricante(s) ou 
importador(es), se for conhecida;

d) A identidade do(s) fabricante(s) ou 
importador(es), se for conhecida;

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

e) Uma descrição genérica e resumida da(s) 
utilização(ões) incluindo as categorias de 
utilização e exposição correspondentes em 
conformidade com o Anexo Ia bis;

Justificação

Coerência com a alteração ao artigo 34º.

Alteração 67
ARTIGO 64 , PONTO 1

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

1. Uma substância estreme, numa 
preparação ou num artigo, relativamente à 
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qual o anexo XVI contenha uma restrição, 
não será fabricada, colocada no mercado 
nem utilizada, excepto se cumprir as 
condições daquela restrição. Esta disposição 
não se aplicará ao fabrico, à colocação no 
mercado ou à utilização de uma substância 
em investigação científica e 
desenvolvimento nem em investigação e 
desenvolvimento orientados para o produto e 
para o processo, em quantidades que não 
ultrapassem uma tonelada por ano.

qual o anexo XVI contenha uma restrição, 
não será fabricada, colocada no mercado 
nem utilizada, excepto se cumprir as 
condições daquela restrição. Esta disposição 
não se aplicará ao fabrico, à colocação no 
mercado ou à utilização de uma substância 
em investigação científica e 
desenvolvimento nem em investigação e 
desenvolvimento orientados para o produto e 
para o processo, em quantidades necessárias 
para efeitos de investigação e 
desenvolvimento orientados para o produto 
e para o processo.

Justificação

A definição de uma quantidade máxima não se revela adequada. As restrições quantitativas 
deveriam ser função da utilização.

Alteração 68
ARTIGO 66, PONTO 3

3.  A Agência publicará sem demora no seu 
sítio Web todos os processos conformes com 
o anexo XIV, incluindo as restrições 
sugeridas de acordo com os n°s 1 e 2, 
indicando claramente a data da publicação. 
Convidará todas as partes interessadas a 
apresentarem, individualmente ou em 
conjunto, nos três meses seguintes à data da 
publicação:

3.  A Agência publicará sem demora no seu 
sítio Web o resumo dos processos 
conformes, incluindo as restrições sugeridas 
de acordo com os n°s 1 e 2, indicando 
claramente a data da publicação. Convidará 
todas as partes interessadas a apresentarem, 
individualmente ou em conjunto, nos seis 
meses seguintes à data da publicação:

a)  Comentários aos processos e às restrições 
sugeridas;

a)  Comentários aos processos e às restrições 
sugeridas;

b)  Uma análise socioeconómica ou 
informações que possam contribuir para uma 
análise socioeconómica das restrições 
sugeridas, examinando as vantagens e os 
inconvenientes das restrições propostas. A 
análise ou as informações apresentadas 
cumprirão os requisitos do anexo XV.

b)  Uma análise socioeconómica ou 
informações que possam contribuir para uma 
análise socioeconómica das restrições 
sugeridas, examinando as vantagens e os 
inconvenientes das restrições propostas. A 
análise ou as informações apresentadas 
cumprirão os requisitos do anexo XV.

b bis)A Agência publicará sem demora no 
seu sítio Web a informação de que um 
Estado-Membro ou a Comissão tenciona 
dar início a um procedimento para a 
introdução de restrições. A Agência 
informará igualmente as entidades que 
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apresentaram um pedido de registo da 
substância em questão.

Justificação

Os processos podem conter informações comerciais confidenciais ou protegidas pelos 
direitos de autor. O seu conteúdo não exclui uma decisão definitiva, podendo, por 
conseguinte, ser incorrectamente interpretado ou abusivamente utilizado antes da adopção de 
uma decisão definitiva.

As restrições podem aplicar-se sem limitação de tonelagem, ou seja aquém de uma 
tonelada/ano. Às empresas que registem uma substância e também às empresas que não 
estejam sujeitas a registo (menos de uma tonelada/ano) ou que ainda não estejam sujeitas em 
virtude dos diversos prazos aplicados ao nível de tonelagem assiste o direito de serem 
informadas.

Alteração 69
ARTIGO 69, PONTO 2

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

2. A Agência publicará no seu sítio Web, 
sem demora, os pareceres dos dois comités. 
Os pareceres publicados não devem conter 
informações comerciais sensíveis.

Alteração 70
ARTIGO 70, PONTO 2

2. A decisão final será tomada em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 3 do artigo 130º.

2. A decisão final será tomada em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 3 do artigo 130º, tendo em conta o 
período de utilização específica e o ciclo de 
vida do produto.

Justificação

Os prazos para a adopção das decisões relativas às autorizações e restrições devem ter em 
conta o período de utilização específica e o ciclo de vida dos produtos. Em certos casos, as 
restrições legais à utilização de uma substância podem ser introduzidas rapidamente, ao 
passo que noutros casos é necessário um prazo mais longo tendo em conta o período de 
utilização e o ciclo de vida dos produtos. Por conseguinte, a fim de reduzir os custos e obter a 
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máxima rentabilidade, as decisões devem ter em conta estes factores.

Alteração 71
ARTIGO 116, PONTO 1, PARTE INTRODUTÓRIA

1. Não serão consideradas confidenciais as 
seguintes informações:

1. Não serão consideradas confidenciais as 
seguintes informações, salvo se, caso a caso, 
o fabricante ou importador demonstre o 
contrário:

Justificação

Deveriam ser admitidas derrogações pontuais à regra de não confidencialidade. Nesses 
casos específicos, deveria ser dada ao fabricante ou importador a possibilidade de expor as 
razões que justificam o tratamento confidencial da informação em conformidade com o n° 1 
do artigo 116°.

Alteração 72
ARTIGO 116, PONTO 1, ALÍNEA C)

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

Suprimido 

Justificação

Os dados relativos às substâncias constantes da lista EINECS são já de acesso público, pelo 
que não deverão constar de uma outra base de dados, o que permitirá evitar duplicações.

Alteração 73
ARTIGO 116, PONTO 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 abastecimento e entre todos os agentes 
da cadeia de abastecimento.
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Justificação

O regulamento REACH não prevê a confidencialidade entre todos os agentes da cadeia de 
abastecimento, a qual deve ser tomada em consideração e assegurada.

Alteração 74
ARTIGO 116, PONTO 2, ALÍNEA D BIS) (nova) 

d bis)  A identidade específica dos 
registandos anteriores de uma substância 
química;

Alteração 75
ARTIGO 116, PONTO 2, ALÍNEA D TER) (nova) 

d ter)  As utilizações registadas 
directamente por um utilizador a jusante.

Alteração 76
ARTIGO 117, PARTE INTRODUTÓRIA E ALÍNEA A) 

Sem prejuízo do disposto nos artigos 115º e 
116º, as informações recebidas pela Agência 
ao abrigo do presente regulamento podem 
ser reveladas a qualquer governo ou 
organismo de um país terceiro ou a uma 
organização internacional, em conformidade 
com o acordo celebrado entre a Comunidade 
e a parte interessada nos termos do 
Regulamento (CE) nº 304/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, ou ao 
abrigo do nº 3 do artigo 181ºA do Tratado, 
desde que sejam respeitadas as seguintes 
condições:

Sem prejuízo do disposto nos artigos 115º e 
116º, as informações recebidas pela Agência 
ao abrigo do presente regulamento podem 
ser reveladas a qualquer governo ou 
instituição governamental de um país 
terceiro ou a uma organização internacional, 
em conformidade com o acordo celebrado 
entre a Comunidade e a parte interessada nos 
termos do Regulamento (CE) nº 304/2003 
do Parlamento Europeu e do Conselho, ou 
ao abrigo do nº 3 do artigo 181ºA do 
Tratado, desde que sejam respeitadas as 
seguintes condições:

a) O objectivo do acordo seja a cooperação 
relativa à aplicação ou à gestão de legislação 
em matéria de produtos químicos abrangidos 
pelo presente regulamento;

a) O objectivo do acordo seja a cooperação 
governamental relativa à aplicação ou à 
gestão de legislação em matéria de produtos 
químicos abrangidos pelo presente 
regulamento;

Justificação

A fim de evitar a utilização fraudulenta de informações, deve-se especificar claramente que a 
cooperação prevista no artigo 117° abrange unicamente as instituições governamentais 
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nacionais e as organizações internacionais.

Alteração 77
ARTIGO 120 

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.

Com base nas orientações estabelecidas 
pela Agência, 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.

Justificação

Em primeiro lugar, a informação do grande público pelas autoridades competentes dos 
Estados-Membros não deveria ser feita de uma forma descoordenada, ao permitir que cada 
autoridade competente forneça separadamente as informações. Em segundo lugar, deveriam 
ser dadas orientações às autoridades competentes sobre a forma como devem prestar as 
informações, em que situações devem informar e como devem descrever as medidas de 
protecção a adoptar. 

Alteração 78
ARTIGO 121

As autoridades competentes aconselharão os 
fabricantes, importadores, utilizadores a 
jusante e todos os outros interessados sobre 
as suas responsabilidades e obrigações 
respectivas, nos termos do presente 
regulamento, além dos documentos de 
orientação sobre a sua aplicação fornecidos 
pela Agência em conformidade com o n.º 2, 
alínea f), do artigo 73.º. 

As autoridades competentes aconselharão os 
fabricantes, importadores, utilizadores a 
jusante e todos os outros interessados sobre 
as suas responsabilidades e obrigações 
respectivas, nos termos do presente 
regulamento, além dos documentos de 
orientação sobre a sua aplicação fornecidos 
pela Agência em conformidade com o n.º 2, 
alínea f), do artigo 73.º. Especialmente as 
pequenas e médias empresas (PME), bem 
como os utilizadores a jusante devem ser 
envolvidos e informados.

Justificação

Especialmente as pequenas e médias empresas (PME), bem como os utilizadores a jusante, 
podem precisar de ajuda para a aplicação do sistema REACH.
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PROCESSO

Título Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo ao registo, à avaliação, à autorização e à restrição de 
produtos químicos (REACH),

Referências (COM(2003)0644 –C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))
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Statu Hassi
23.9.2004

Exame em comissão 22.10.2004 18.4.2005 23.5.2005 12.7.2005
Data de aprovação das alterações 13.9.2005
Resultado da votação final A favor:

Contra:
Abstenções:

39
7
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Purvis, Alexander Radwan, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín 
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20.7.2005

PARECER DA COMISSÃO DO EMPREGO E DOS ASSUNTOS SOCIAIS

destinado à Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, à 
avaliação, à autorização e à restrição de produtos químicos (REACH), que cria a Agência 
Europeia dos Produtos Químicos e que altera a Directiva 1999/45/CE e o Regulamento (CE) 
{relativo aos Poluentes Orgânicos Persistentes}
(COM(2003)0644 –C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Relator de parecer: Thomas Mann

BREVE JUSTIFICAÇÃO

Mercê da proposta REACH, a Comissão Europeia propõe-se levar a cabo uma simplificação, 
harmonização e centralização das disposições actualmente aplicáveis aos diferentes produtos 
e substâncias químicos. Requer-se, a justo título, uma abordagem uniforme a nível europeu, 
que seja convincente no tocante ao registo e à avaliação das substâncias químicas e que faça 
jus ao princípio do desenvolvimento sustentável e da protecção no trabalho. Assim sendo, há 
que considerar, em princípio, meritória a proposta REACH. Simultaneamente, cumpre, 
porém,  velar por que objectivos económicos, como a competitividade e a capacidade de 
inovação ou a segurança dos postos de trabalho, não sejam secundarizados, atendendo 
sobretudo à difícil situação económica actualmente observada na Europa.

Infelizmente, a extensão da legislação aplicável aos produtos químicos e das disposições em 
matéria de protecção da saúde e do ambiente relacionadas com as substâncias atingiu já uma 
tal complexidade que os requisitos de ordem burocrática e os custos implícitos para as 
empresas, e, designadamente, para as pequenas e médias empresas (PME) se tornaram 
praticamente insustentáveis. Se não for viável reduzir os processos de informação e avaliação 
no quadro de REACH, a situação já registada em matéria de défice de aplicação acentuar-
se-á. Tal comprometeria, não só o potencial de concorrência e de inovação da indústria 
europeia e, consequentemente, um grande número de postos de trabalho, mas também os 
ambiciosos objectivos e expectativas de melhoria da protecção da saúde e do ambiente.

O relator propõe-se contribuir para tornar os requisitos de REACH mais exequíveis e 
inteligíveis. As alterações propostas agrupam-se segundo as temáticas seguintes:
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1. Categorias de exposição e de utilização

Um dos problemas fulcrais da proposta REACH consiste no facto de os produtores das 
substâncias, os importadores e os utilizadores a jusante não disporem de um instrumento 
uniforme de avaliação dos riscos de uma substância e de transmissão dessas informações. O 
actual projecto de diploma legislativo exige um intensivo intercâmbio de informações entre  
produtor/importador e utilizador a jusante e, eventualmente,  respectivos clientes 
relativamente à composição das utilizações. Na prática, tal revela-se difícil, uma vez que, 
frequentemente, se imporia revelar informações e segredos comerciais.

Uma solução possível reside no recurso às categorias de utilização e de exposição. Têm estas 
por objectivo simplificar a comunicação no quadro da cadeia de valor acrescentado, facilitar a 
avaliação da exposição para os utilizadores das substâncias e indicar as medidas necessárias 
para efeitos de minimização dos riscos. Neste contexto, a margem de manobra dos 
utilizadores das substâncias em causa não deve ser restringida desnecessariamente. Por outro 
lado, graças à inserção de perfis específicos em categorias gerais pretende-se obstar a que 
informações confidenciais tenham de ser transmitidas. Caso a categorização induza a 
ocorrência de problemas, importa, neste contexto, contemplar a possibilidade, para as 
empresas, de salvaguarda de uma abordagem casuística no tratamento das excepções.

2. Prioridades

Na proposta REACH, a definição de prioridades é levada a efeito exclusivamente com base 
em critérios quantitativos. Não obstante, quer para o ambiente, quer para os consumidores, 
afigura-se importante que, no quadro do registo, sejam prioritariamente abordadas as 
substâncias que apresentam um maior potencial de risco, ou seja, que sejam igualmente tidos 
em conta critérios qualitativos. Para o efeito, são tidas em conta as propriedades relevantes do 
ponto de vista toxicológico e ambiental, a utilização, a exposição e a quantidade de produção. 
Impõe-se dispor destas informações nucleares para levar a efeito uma definição de prioridades 
assente no risco.

Com base numa definiação de prioridades clara e equilibrada dos requisitos a observar pelas 
empresas e pelas autoridades, será possível, num prazo aceitável e com encargos financeiros 
razoáveis, melhorar a protecção da saúde e do ambiente.

3. Simplificação/prevenção da dupla regulamentação em matéria de saúde e de 
segurança no trabalho

A proposta de regulamento deveria caracterizar-se por uma maior exequibilidade e ser menos 
dispendiosa em termos de custos e de tempo. Para o efeito, procede-se à simplificação, inter 
alia, do procedimento de registo. Por seu turno, o âmbito de aplicação do regulamento deveria 
ser mais cabalmente adaptado à legislação em vigor, no intuito de prevenir a dupla 
regulamentação. 

4. Melhoria da capacidade de inovação e da competitividade

O instrumento REACH não pode constituir um obstáculo à investigação e à inovação, nem 
restringir desnecessariamente a competitividade da indústria química europeia e dos seus 
utilizadores a jusante.
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5. Reforço do papel da Agência

São da exclusiva competência da Agência - e não das autoridades nacionais competentes - 
todos os assuntos em matéria de avaliação, visando assegurar a uniformidade e a segurança 
jurídica a nível europeu.

6. Salvaguarda de segredos comerciais e dos direitos de propriedade

Revela-se importante proceder à implementação de um sistema eficiente e operacional sem 
que a revelação de informações colida com a protecção dos segredos comerciais e dos direitos 
de propriedade. Tal assume extrema importância precisamente no referente às PME, uma vez 
que estas vivem primordialmente das suas inovações. 
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ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 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 Comissão* Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 1

(1) A livre circulação das substâncias, 
estremes, em preparações ou em artigos, é 
um aspecto essencial do mercado interno e 
contribui significativamente para a saúde e o 
bem-estar dos consumidores e dos 
trabalhadores, assim como para os seus 
interesses sociais e económicos e para a 
competitividade da indústria química. 

(1) A circulação livre, segura, não 
burocrática e pouco dispendiosa das 
substâncias, estremes, em preparações ou em 
artigos, é um aspecto essencial do mercado 
interno e contribui significativamente para a 
saúde e o bem-estar dos consumidores e dos 
trabalhadores, assim como para os seus 
interesses sociais e económicos, para a 
protecção da flora e da fauna e para a 
competitividade da indústria química.

Justificação

Devemos preocupar-nos não só com a liberdade de circulação das substâncias, mas também 
com o cumprimento das normas e medidas de segurança, a fim de assegurar que a saúde 
pública e o equilíbrio ecológico não sejam postos em risco.

Um dos mais importantes factores da competitividade é constituído pelo equilíbrio ecológico 
e, por essa razão, devemos referi-lo.

O Regulamento REACH não deveria constituir, nem um entrave supérfluo à segurança da 
utilização das substâncias, nem à competitividade da indústria.

Alteração 2
Considerando 2

(2) O funcionamento eficaz do mercado 
interno das substâncias dentro da 
Comunidade só pode ser concretizado se os 
requisitos aplicáveis às substâncias não 
diferirem significativamente entre 

(2) O funcionamento eficaz do mercado 
interno das substâncias dentro da 
Comunidade só pode ser concretizado se os 
requisitos aplicáveis à gestão segura das 
substâncias forem exacta e 

* ##.



PE 353.529v03-00 460/957 RR\586024PT.doc

PT

Estados-Membros. circunstaciadamente definidos e não 
diferirem significativamente entre 
Estados-Membros.

Justificação 

 O funcionamento eficiente do mercado em termos económicos e sociais requer a aplicação 
de normas de segurança precisas à gestão das substâncias, bem como disposições 
circunstanciadas relativas à respectiva utilização, por forma a salvaguardar o interesse 
público.

Alteração 3
Considerando 3

(3) Deve assegurar-se um elevado nível de 
protecção da saúde e do ambiente na 
aproximação das disposições legislativas 
relativas a substâncias, com o intuito de 
atingir o desenvolvimento sustentável; essas 
disposições legislativas devem ser aplicadas 
de forma não discriminatória, quer as 
substâncias químicas sejam comercializadas 
no mercado interno quer a nível 
internacional.

(3) Deve assegurar-se um elevado nível de 
protecção da saúde e do ambiente na 
aproximação das disposições legislativas 
relativas a substâncias, com o intuito de 
atingir o desenvolvimento sustentável e de 
garantir a capacidade de inovação e a 
competitividade; essas disposições 
legislativas devem ser aplicadas de forma 
não discriminatória e compatível com a 
OMC, quer as substâncias químicas sejam 
comercializadas no mercado interno quer a 
nível internacional.

Justificação

Garantir a capacidade de inovação e a competitividade constitui igualmente um importante 
objectivo. É evidente que importa que as disposições sejam compatíveis com a OMC.

Alteração 4
Considerando 3 bis (novo)

 (3 bis) O plano de acção adoptado em 4 de 
Setembro de 2002 pela Cimeira Mundial de 
Joanesburgo sobre o Desenvolvimento 
Sustentável prevê que, até 2020, as 
substâncias químicas devem ser produzidas 
e utilizadas de forma a não causar danos à 
saúde humana nem ao ambiente.
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Justificação

Importa recordar que o objectivo de produzir e utilizar, a prazo, exclusivamente substâncias 
químicas que não prejudiquem a saúde humana e o meio ambiente é um compromisso 
assumido não apenas pela União Europeia, mas à escala mundial.

Alteração 5
Considerando 7

(7) Um objectivo importante do novo 
sistema a estabelecer ao abrigo do presente 
regulamento é promover a substituição de 
substâncias perigosas por substâncias ou 
tecnologias menos perigosas sempre que 
existam alternativas adequadas. O 
presente regulamento não afecta a aplicação 
das directivas relativas à protecção dos 
trabalhadores, em especial a Directiva 
90/394/CEE do Conselho, de 
28 de Junho de 1990, relativa à protecção 
dos trabalhadores contra riscos ligados à 
exposição a agentes cancerígenos durante o 
trabalho (sexta Directiva especial na acepção 
do nº 1 do artigo 16º da Directiva 
89/391/CE), segundo a qual as entidades 
patronais devem eliminar as substâncias 
perigosas, sempre que tal for tecnicamente 
possível, ou substitui-las por outras de 
menor perigo.

(7) Um objectivo importante do novo 
sistema a estabelecer ao abrigo do presente 
regulamento é promover a substituição de 
substâncias perigosas por substâncias ou 
tecnologias menos perigosas sempre que 
existam alternativas adequadas. O 
presente regulamento não afecta a aplicação 
das directivas relativas à protecção dos 
trabalhadores, em especial a Directiva 
90/394/CEE do Conselho, de 
28 de Junho de 1990, relativa à protecção 
dos trabalhadores contra riscos ligados à 
exposição a agentes cancerígenos durante o 
trabalho (sexta Directiva especial na acepção 
do nº 1 do artigo 16º da Directiva 
89/391/CE), segundo a qual as entidades 
patronais devem eliminar as substâncias 
perigosas, sempre que tal for tecnicamente 
possível, ou substitui-las por outras de 
menor perigo. Neste contexto, os 
Estados-Membros dispõem do pleno direito 
de impor, quando entendam necessário, 
normas mais elevadas a nível nacional.

Justificação

O objectivo principal consiste em substituir as substâncias perigosas por outras menos 
perigosas, quando disponíveis. Trata-se de uma importante consequência do disposto no 
artigo 137º CE (base jurídica para a legislação relativa à protecção dos trabalhadores) que 
deve ser mencionada.

Alteração 6
Considerando 8 bis (novo)

 (8 bis) Os fabricantes, importadores e 
utilizadores a jusante de uma substância, 
estreme ou como componente de uma 
preparação ou de um artigo, devem 
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fabricar, importar, utilizar ou comercializar 
essa substância de forma a garantir que, 
em condições razoavelmente previsíveis, 
aquela não cause danos à saúde humana 
nem ao ambiente.

Justificação

Esta alteração introduz o princípio geral do "dever de prudência". Dado que o regulamento 
REACH não cobre todas as utilizações dos produtos químicos, é importante, do ponto de 
vista da protecção da saúde humana e do ambiente, impor um dever geral de prudência no 
tocante à produção e utilização de substâncias. A introdução deste princípio limitar-se-ia a 
codificar os compromissos voluntariamente assumidos e preconizados pela indústria (por 
exemplo, o programa Responsibile Care).

Alteração 7
Considerando 12

(12) As disposições relativas à autorização 
prevêem que a colocação no mercado das 
substâncias que suscitam as maiores 
preocupações seja autorizada pela Comissão 
caso os riscos decorrentes da sua utilização 
estejam adequadamente controlados ou essa 
utilização possa ser justificada por motivos 
de ordem socioeconómica.

(12) As disposições relativas à autorização 
prevêem que a colocação no mercado das 
substâncias que suscitam as maiores 
preocupações seja autorizada pela Comissão 
durante um período limitado, caso não 
existam alternativas válidas, caso a 
utilização dessas substâncias possa ser 
justificada por motivos de ordem 
socioeconómica e caso os riscos decorrentes 
da sua utilização estejam adequadamente 
controlados.

Justificação

É importante sublinhar o carácter temporário da autorização.

Alteração 8
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 

(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 
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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.

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. Essas 
empresas devem comunicar ao utilizador 
final informações adequadas sobre a 
utilização segura das suas substâncias e 
preparações com base numa avaliação dos 
riscos. Tal inclui o dever de descrever, 
documentar e comunicar de forma 
transparente e adequada os riscos 
decorrentes da produção, utilização e 
eliminação de cada substância. Os 
produtores e utilizadores a jusante deverão 
seleccionar uma substância, para efeitos de 
produção e utilização, com base nas 
substâncias mais seguras disponíveis.

Justificação

Esta alteração está associada à reintrodução do "dever de prudência" no artigo 1°.

É fundamental comunicar ao utilizador final as informações e recomendações necessárias 
que lhe permitam gerir com segurança e eficácia os riscos decorrentes da utilização de 
substâncias químicas. Relacionada com as alterações aos considerandos 41, 42 e 43.

Alteração 9
Considerando 20

(20) Uma vez que os produtores e 
importadores de artigos devem ser 
responsáveis pelos mesmos, convém impor 
um requisito de registo de substâncias que 
possam ser libertadas por artigos. No caso 
das substâncias susceptíveis de serem 
libertadas por artigos em quantidades 
suficientemente elevadas e de uma forma 
que tenha efeitos negativos para a saúde 
humana ou para o ambiente, a Agência deve 
ser notificada e estar dotada de competências 
para exigir a apresentação de um registo.

(20) Uma vez que os produtores e 
importadores de artigos devem ser 
responsáveis pelos mesmos, convém impor 
um requisito de registo de substâncias que 
possam ser libertadas por artigos. No caso 
das substâncias susceptíveis de serem 
libertadas por artigos em quantidades 
suficientemente elevadas e de uma forma 
que tenha efeitos negativos para a saúde 
humana ou para o ambiente, as autoridades 
competentes devem ser imediatamente 
informadas e consultadas e a Agência deve 
ser notificada e estar dotada de competências 
para exigir a apresentação de um registo.
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Justificação

Em matéria de libertação de substâncias é indispensável informar, não só a Agência, mas 
também as autoridades competentes.

Alteração 10
Considerando 20 bis (novo) 

(20 bis) O presente regulamento aplica-se a 
todas as substâncias, artigos e preparações 
importados para a União Europeia. 
O presente regulamento não deve, de modo 
algum, favorecer a disparidade de 
tratamento entre as substâncias, os artigos 
e as preparações produzidos na União 
Europeia e as substâncias, artigos e 
preparações produzidos em países terceiros, 
mas importados para a União Europeia.
A Comissão Europeia estabelecerá 
orientações destinadas a garantir a 
aplicação desta disposição.

Justificação

Nos termos propostos pela Comissão, o sistema REACH oferece um baixo nível de protecção 
à produção europeia face à concorrência desleal de países terceiros. As normas UE já em 
vigor impõem parâmetros muito mais exigentes aos produtores europeus de substâncias 
químicas. Os importadores de artigos para a União Europeia deveriam estar sujeitos às 
mesmas normas que se aplicam aos produtores europeus. A alteração proposta visa a 
instituição de um quadro regulamentar equilibrado para os produtores europeus e não 
europeus.

Alteração 11
Considerando 22

(22) Não deve ser necessário realizar uma 
avaliação de segurança química de 
substâncias presentes em preparações em 
concentrações muito reduzidas que se 
considerem não suscitar preocupações. As 
substâncias presentes em preparações nessas 
concentrações reduzidas devem igualmente 
ser isentas da autorização. Estas disposições 
devem aplicar-se também às preparações que 
consistem em misturas sólidas de 
substâncias até que lhes seja dada uma 
forma específica a fim de transformar essas 

(22) Não deve ser necessário realizar uma 
avaliação de segurança química de 
substâncias presentes em preparações em 
concentrações muito reduzidas que se 
considerem não suscitar preocupações. As 
substâncias presentes em preparações nessas 
concentrações reduzidas devem igualmente 
ser isentas da autorização. Os produtores 
devem, no entanto, incluir essas 
substâncias entre os ingredientes 
enumerados na embalagem, advertindo o 
consumidor para a presença de uma 
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preparações em artigos. substância perigosa. Estas disposições 
devem aplicar-se também às preparações que 
consistem em misturas sólidas de 
substâncias até que lhes seja dada uma 
forma específica a fim de transformar essas 
preparações em artigos.

Justificação

É indispensável informar plenamente o consumidor sobre a composição das preparações 
existentes no mercado para que este assuma as suas responsabilidades relativamente à sua 
utilização.

Alteração 12
Considerando 24

(24) Os requisitos para a produção de 
informação sobre as substâncias devem ser 
escalonados de acordo com o volume de 
produção ou de importação de uma 
substância, dado que este indica o potencial 
de exposição do homem e do ambiente às 
substâncias e deve ser descrito em 

(24) Os requisitos para a produção de 
informação sobre as substâncias devem ser 
escalonados de acordo com o volume de 
produção ou de importação de uma 
substância, dado que este indica o potencial 
de exposição do homem e do ambiente às 
substâncias e deve ser descrito em 
pormenor. Além dos requisitos de registo 
em matéria de quantidade, cumpre ter em 
conta critérios de qualidade, 
designadamente, a perigosidade da 
substância, a utilização prevista e o grau de 
exposição efectiva do ser humano e do 
ambiente à mesma.

Justificação

A Comissão deveria ter a possibilidade de completar com critérios de qualidade as 
categorias de prioridades para efeitos de registo das substâncias.

Alteração 13
Considerando 41

(41) Parte da responsabilidade pela gestão 
dos riscos das substâncias consiste na 
transmissão de informações sobre essas 
substâncias a outros profissionais, o que 
também é indispensável para que estes 
últimos assumam as suas responsabilidades.

(41) Parte da responsabilidade pela gestão 
dos riscos das substâncias consiste na 
transmissão de informações sobre essas 
substâncias a outros profissionais e não 
profissionais da forma mais adequada 
possível, o que também é indispensável para 
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que estes últimos assumam as suas 
responsabilidades em matéria de gestão dos 
riscos e de utilização das substâncias e 
preparações.

Justificação

Um sistema de comunicação adequado e coerente baseado no risco facultará aos 
consumidores as informações e recomendações necessárias que lhes permitam gerir com 
segurança e eficácia os riscos decorrentes da utilização de substâncias ou preparações 
químicas. Relacionada com as alterações aos considerandos 16, 42 e 43.

Alteração 14
Considerando 41 bis (novo)

 (41 bis) A comunicação dos riscos constitui 
um aspecto essencial do processo de 
informação e aconselhamento sobre a 
maneira de gerir os riscos potenciais e, 
desse modo, utilizar uma substância ou 
preparação com segurança e eficácia. Esta 
comunicação exige o conhecimento, por 
parte dos fabricantes, das necessidades de 
informação dos utilizadores e a prestação 
subsequente dessa informação, 
aconselhamento e ajuda tendo em vista 
uma utilização segura da substância ou 
preparação pelo utilizador final. É 
conveniente desenvolver um sistema de 
comunicação pertinente baseado no risco, 
que inclua a prestação de informações 
suplementares, nomeadamente através de 
sítios Web e de campanhas educativas, a 
fim de dar cumprimento ao direito de os 
consumidores serem informados sobre as 
substâncias e preparações que utilizam, o 
que reforçará a utilização segura destes 
produtos e a confiança nos mesmos. Este 
sistema poderá ajudar as organizações de 
consumidores a definirem um quadro que 
responda às verdadeiras preocupações dos 
consumidores através do instrumento 
REACH, bem como ajudar a indústria a 
promover a confiança dos consumidores na 
utilização de substâncias e preparações 
químicas.
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Justificação

Relacionada com a alteração ao considerando 16. Um sistema de comunicação adequado e 
coerente baseado no risco facultará aos consumidores as informações e recomendações 
necessárias que lhes permitam gerir com segurança e eficácia os riscos decorrentes da 
utilização de substâncias ou preparações químicas.

Alteração 15
Considerando 42

(42) Uma vez que a ficha de segurança 
existente já está a ser utilizada como 
ferramenta de comunicação no âmbito da 
cadeia de abastecimento de substâncias e 
preparações, é adequado desenvolvê-la e 
torná-la parte integrante do sistema 
estabelecido ao abrigo do presente 
regulamento.

(42) Uma vez que a ficha de segurança 
existente já está a ser utilizada como 
ferramenta de comunicação no âmbito da 
cadeia de abastecimento de substâncias e 
preparações, é adequado desenvolvê-la e 
torná-la parte integrante do sistema 
estabelecido ao abrigo do presente 
regulamento. Todavia, devem ser previstos 
outros métodos de comunicação de 
informações aos consumidores sobre os 
riscos e a utilização segura de substâncias e 
preparações.

Justificação

Relacionada com as alterações aos considerandos 16, 41 e 43.

Alteração 16
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 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 e fornecer informações sobre a 
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sua utilização segura ao longo da cadeia de 
abastecimento até ao utilizador final, o 
consumidor.

Justificação

Relacionada com as alterações aos considerandos 16, 41 e 42.

Alteração 17
Considerando 49

(49) Agência deve igualmente estar dotada 
de competências para solicitar mais 
informações aos fabricantes, importadores 
ou utilizadores a jusante sobre substâncias 
suspeitas de constituir um risco para a saúde 
ou para o ambiente, nomeadamente em razão 
da sua presença no mercado interno em 
grandes volumes, com base em avaliações 
efectuadas pelas autoridades competentes 
dos Estados-Membros. Para o efeito, os 
Estados-Membros devem programar e 
providenciar recursos, mediante o 
estabelecimento de planos evolutivos. Se a 
utilização de produtos intermédios isolados 
nas instalações provocar um risco 
equivalente ao nível de preocupação 
decorrente da utilização de substâncias 
sujeitas a autorização, os Estados-Membros 
também devem ter a possibilidade de 
solicitar mais informações, quando isso se 
justificar.

(49) A Agência deve igualmente estar 
dotada de competências para solicitar mais 
informações aos fabricantes, importadores 
ou utilizadores a jusante sobre substâncias 
suspeitas de constituir um risco para a saúde 
ou para o ambiente, nomeadamente em razão 
da sua presença no mercado interno em 
grandes volumes, com base em avaliações 
efectuadas pelas autoridades competentes 
dos Estados-Membros. Para o efeito, os 
Estados-Membros devem programar e 
providenciar recursos, mediante o 
estabelecimento de planos evolutivos, 
desenvolvidos com base numa lista de 
substâncias prioritárias para a avaliação 
estabelecida pela Agência. Se a utilização 
de produtos intermédios isolados nas 
instalações provocar um risco equivalente ao 
nível de preocupação decorrente da 
utilização de substâncias sujeitas a 
autorização, os Estados-Membros também 
devem ter a possibilidade de solicitar mais 
informações, quando isso se justificar.

Justificação

Clarificação: cabe à Agência estabelecer a lista prioritária das substâncias.

Alteração 18
Considerando 52

(52) Para garantir um nível suficientemente 
elevado de protecção da saúde humana e do 
ambiente, as substâncias com propriedades 
muito preocupantes devem ser tratadas com 

(52) Para garantir um nível suficientemente 
elevado de protecção da saúde humana e do 
ambiente, as substâncias com propriedades 
muito preocupantes devem ser tratadas com 
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precaução, pelo que as empresas que as 
utilizam devem demonstrar à autoridade que 
concede a autorização que os riscos estão 
adequadamente controlados. Se não for esse 
o caso, as utilizações podem mesmo assim 
ser autorizadas se as empresas 
demonstrarem que os benefícios da 
utilização da substância para a sociedade 
ultrapassam os riscos associados à sua 
utilização e que não existem substâncias 
nem tecnologias alternativas adequadas. A 
autoridade que concede a autorização deve, 
então, verificar o cumprimento desses 
requisitos, por meio de um procedimento de 
autorização baseado nos pedidos das 
empresas. Dado que as autorizações devem 
garantir um elevado nível de protecção em 
todo o mercado interno, é adequado que a 
Comissão seja a autoridade que concede a 
autorização. 

precaução, pelo que as empresas que as 
utilizam devem demonstrar à autoridade que 
concede a autorização que os riscos estão 
adequadamente controlados, que não 
existem substâncias nem tecnologias 
alternativas adequadas e que os benefícios 
da utilização da substância para a sociedade 
ultrapassam os riscos associados à sua 
utilização. A autoridade que concede a 
autorização deve, então, verificar o 
cumprimento desses requisitos, por meio de 
um procedimento de autorização baseado 
nos pedidos das empresas. Dado que as 
autorizações devem garantir um elevado 
nível de protecção em todo o mercado 
interno, é adequado que a Comissão seja a 
autoridade que concede a autorização.

Alteração 19
Considerando 55

(55) A Agência deve aconselhar sobre a 
definição de prioridades quanto às 
substâncias que devem ser submetidas ao 
procedimento de autorização, para garantir 
que as decisões reflectem as necessidades da 
sociedade, bem como os conhecimentos 
científicos e os seus progressos.

(55) A Agência deve estabelecer 
autonomamente a ordem de prioridades 
quanto às substâncias que devem ser 
submetidas ao procedimento de autorização, 
para garantir que as decisões reflectem as 
necessidades da sociedade, bem como os 
conhecimentos científicos e os seus 
progressos.

Justificação

Alteração apresentada por razões de clareza: cabe à Agência estabelecer a ordem de 
prioridades.

Alteração 20
Considerando 69

(69) A Agência deve ter um papel central 
assegurando a credibilidade, junto de todos 
os interessados e do público, dos processos 
legislativo e de tomada de decisões no 
domínio dos produtos químicos e da 

(69) A Agência deve ter um papel central 
assegurando a credibilidade, junto de todos 
os interessados e do público, dos processos 
legislativo e de tomada de decisões no 
domínio dos produtos químicos e da 
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respectiva base científica. Por isso, é 
essencial que as Instituições comunitárias, os 
Estados-Membros, o grande público e as 
partes interessadas confiem na Agência. Por 
essa razão, é vital garantir a sua 
independência, elevadas capacidades 
científica, técnica e regulamentar, 
transparência e eficácia.

respectiva base científica, a fim de que o 
grande público e todas as partes 
interessadas possam ter confiança na 
segurança das substâncias e preparações 
químicas que utilizam. A Agência deve 
igualmente ter um papel central na 
coordenação da comunicação sobre 
REACH e respectiva implementação, bem 
como sobre os riscos. Por isso, é essencial 
que as Instituições comunitárias, os 
Estados-Membros, o grande público e as 
partes interessadas confiem na Agência. Por 
essa razão, é vital garantir a sua 
independência, elevadas capacidades 
científica, técnica e regulamentar, 
conhecimentos especializados de 
comunicação, transparência e eficácia.

Justificação

Relacionada com as alterações aos considerandos 41 bis (novo) e 70 e ao nº 2, alínea i bis), 
do artigo  73° (nova).

Alteração 21
Considerando 70

(70) A estrutura da Agência deve adequar-se 
às funções que ela tem de desempenhar. A 
experiência com agências comunitárias 
semelhantes dá algumas orientações a este 
respeito, embora a estrutura tenha de ser 
adaptada para satisfazer as necessidades 
específicas do presente regulamento.

(70) A estrutura da Agência deve adequar-se 
às funções que ela tem de desempenhar. A 
experiência com agências comunitárias 
semelhantes dá algumas orientações a este 
respeito, embora a estrutura tenha de ser 
adaptada para satisfazer as necessidades 
específicas do presente regulamento. Neste 
contexto, é conveniente criar, no âmbito, da 
Agência um centro de excelência 
consagrado à comunicação dos riscos.

Justificação

Relacionada com as alterações aos considerandos 41 bis (novo) e 69 e ao nº 2, alínea i bis), 
do artigo  73° (nova).

Alteração 22
Considerando 79

(79) A Agência deve estar dotada de uma 
Câmara de Recurso que garanta os direitos 

(79) A Agência deve estar dotada de uma 
Câmara de Recurso que garanta os direitos 
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legais de recurso aos operadores afectados 
por decisões tomadas pela Agência.

de recurso de todos quantos tenham um 
interesse legal afectado por decisões 
tomadas pela Agência.

Justificação

A expressão "todos quantos tenham um interesse legal" é mais abrangente que "operadores".

Alteração 23
Considerando 89

(89) Os recursos devem concentrar-se nas 
substâncias que suscitem maiores 
preocupações. Uma substância só deve ser 
inscrita no anexo I da Directiva 67/548/CEE 
se cumprir os critérios de classificação 
como cancerígena, mutagénica ou tóxica 
para a reprodução das categorias 1, 2 ou 3 
ou como alergéneo respiratório. Devem 
estabelecer-se disposições para que as 
autoridades competentes possam 
apresentar propostas à Agência. A Agência 
deve pronunciar-se sobre a proposta, 
devendo as partes interessadas ter a 
oportunidade de fazer observações. A 
Comissão deverá, posteriormente, tomar 
uma decisão.

(89) Para que os Estados-Membros tenham 
a oportunidade de apresentar propostas 
relativas a uma classificação harmonizada 
de uma substância inscrita no anexo I da 
Directiva 67/548/CEE ou no anexo I da 
Directiva 1999/45/CE devem elaborar um 
processo em conformidade com requisitos 
pormenorizados. O processo deve justificar 
a actuação a nível comunitário. A Agência 
deve pronunciar-se sobre a proposta, 
devendo as partes interessadas ter a 
oportunidade de fazer observações. A 
Comissão deverá, posteriormente, tomar 
uma decisão.

Justificação

Limitar a classificação harmonizada às substâncias CMR e aos alergéneos respiratórios é 
demasiado restritivo. Existem muitos outros efeitos mais importantes sobre a saúde humana e 
o ambiente. A classificação é uma questão demasiado controversa para ser exclusivamente 
confiada à indústria. A classificação harmonizada permite resolver diferendos sem recorrer 
aos tribunais e, por conseguinte, poupar recursos.

Alteração 24
Considerando 91 bis (novo)

(91 bis) A Comissão examinará a 
possibilidade de apresentar uma proposta 
tendo em vista a criação de uma marca 
europeia destinada a identificar e a 
promover os artigos em cujos estádios do 
processo de produção foram cumpridas as 
obrigações decorrentes do presente 
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regulamento.

Justificação

Esta alteração explica-se por si só.

Alteração 25
Considerando 93

(93) Para que o sistema estabelecido pelo 
presente regulamento funcione eficazmente, 
devem existir boas formas de cooperação e 
de coordenação entre os Estados-Membros, 
a Agência e a Comissão no que diz respeito 
ao controlo do seu cumprimento.

(93) Para que o sistema estabelecido pelo 
presente regulamento funcione eficazmente, 
devem existir boas formas de cooperação e 
de coordenação entre as autoridades 
competentes dos Estados-Membros, a 
Agência e a Comissão no que diz respeito ao 
controlo do seu cumprimento.

Justificação

A estreita cooperação entre a Agência, a Comissão e as autoridades competentes dos 
Estados-Membros é indispensável para um controlo eficaz da aplicação da legislação.

Alteração 26
Considerando 100

(100) É conveniente que as disposições do 
presente regulamento entrem em vigor de 
forma faseada, a fim de facilitar a transição 
para o novo sistema; além disso, a entrada 
em vigor gradual das disposições deverá 
permitir que todas as partes envolvidas - 
autoridades, empresas e outras partes 
interessadas - concentrem os seus recursos 
na preparação para novas funções na altura 
certa.

(100) É conveniente que as disposições do 
presente regulamento entrem em vigor de 
forma faseada, a fim de facilitar a transição 
para o novo sistema; além disso, a entrada 
em vigor gradual das disposições deverá 
permitir que todas as partes envolvidas - 
autoridades, empresas e outras partes 
interessadas - concentrem os seus recursos 
na preparação para novas funções na altura 
certa, nomeadamente através da conclusão 
de acordos voluntários, coordenados pela 
Comissão, entre a indústria e as outras 
partes interessadas.

Alteração 27
Considerando 101 bis (novo)
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(101bis) O presente Regulamento não 
prejudica o disposto na Directiva 
98/24/CE1. A Directiva 98/24/CE continua 
a constituir o instrumento jurídico 
fundamental em matéria de protecção da 
saúde e da segurança dos trabalhadores 
contra os riscos ligados à exposição a 
agentes químicos no trabalho. Cabe aos 
Estados-Membros e aos parceiros sociais 
garantirem uma aplicação e um controlo 
mais eficazes da Directiva 98/24/CE.
_____________________
1JO L131 de 5.5.1998, pág. 11

Alteração 28
Artigo 1, n° 2

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

2. O objectivo do presente regulamento é 
garantir a livre circulação dessas substâncias 
no mercado interno em conformidade com o 
dever de prudência.

Justificação

Relacionada com a reintrodução do dever de prudência no artigo 1°.

 

Alteração 29
Artigo 1 bis (novo)

Artigo 1º bis
 Dever de prudência

1. Qualquer fabricante, importador ou 
utilizador a jusante que efectue ou tencione 
efectuar operações que envolvam uma 
substância, uma preparação ou um artigo 
do qual façam parte essa substância ou 
preparação, incluindo o seu fabrico, 
importação e aplicação, que saiba ou possa 
razoavelmente prever que essas operações 
podem ter efeitos negativos para a saúde 
humana ou para o ambiente, deve tomar 
todas as medidas que lhe possam ser 
razoavelmente exigidas para evitar, limitar 
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ou remediar esses efeitos.
2. Qualquer  fabricante, importador ou 
utilizador a jusante que forneça uma 
substância ou preparação ou um artigo do 
qual façam parte essa substância ou 
preparação a um fabricante, importador ou 
utilizador a jusante deve velar, na medida 
do razoavelmente exigido, por uma 
comunicação e intercâmbio de informações 
adequadas e, se necessário, prestar 
assistência técnica, para evitar, limitar ou 
remediar os danos para a saúde e para o 
ambiente.

Justificação

É necessário instituir o princípio geral do dever de prudência, a fim de definir a 
responsabilidade da indústria em relação à utilização segura de todos os produtos químicos. 
Este princípio aplica-se a todas as substâncias (independentemente do volume de produção), 
o que implica que a indústria deve, não só satisfazer os requisitos específicos do regulamento 
REACH, mas também assumir as responsabilidades sociais, económicas e ambientais que 
incumbem às empresas.

Alteração 30
Artigo 1 ter (novo)

Artigo 1º ter
 Manutenção de um registo

1. Todos os fabricantes, importadores ou 
utilizadores a jusante devem utilizar a 
informação de que dispõem, ou que, 
razoavelmente, se presume à sua 
disposição, para dar cumprimento ao 
disposto no artigo 1° bis. A este respeito, a 
troca de informações e a comunicação 
referidas no n° 2 do artigo 1° bis devem, em 
todos os casos, incluir os seguintes dados:
a) os dados razoavelmente necessários para 
cumprir as obrigações decorrentes do 
presente regulamento;
b) uma descrição das medidas mínimas 
necessárias  para evitar ou limitar os 
efeitos negativos para a saúde humana e 
para o ambiente das operações 
razoavelmente previsíveis que envolvam 
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uma substância, uma preparação ou um 
artigo que contenha uma substância ou 
preparação.
2. Todos os fabricantes, importadores ou 
utilizadores a jusante devem manter um 
registo actualizado que contenha as 
informações referidas no nº 1, incluindo o 
nome comercial das substâncias, 
preparações ou artigos que contenham 
essas substâncias ou preparações, a 
identidade química das substâncias, a 
composição das preparações e, se for caso 
disso, os relatórios de segurança química e 
as demais informações necessárias para 
cumprir as obrigações decorrentes do 
presente regulamento.
3. Todos os fabricantes, importadores ou 
utilizadores a jusante devem facultar às 
autoridades competentes do 
Estado-Membro no qual estão 
estabelecidos, se aquelas o requererem, o 
acesso aos registos referidos no nº 2 do 
presente artigo.

Justificação

A devida manutenção de um registo pelas empresas é uma exigência de base para efeitos de 
aplicação e de verificação da conformidade com o regulamento REACH. Esta disposição não 
implica quaisquer custos adicionais para a indústria.

Alteração 31
Artigo 3, nº 29 bis (novo)

29 bis. Pequena e Média Empresa: a 
definição constante da Recomendação 
2003/361/CE., de 6 de Maio de 2003, 

Justificação

A fim de aplicar correctamente a legislação, considera-se necessário incluir a definição de 
Pequena e Média Empresa, enquanto destinatária particularmente sensível do procedimento. 
A presente alteração está ligada às outras alterações apresentadas aos artigos constantes do 
Título I: Aspectos gerais.
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Alteração 32
Artigo 5, nº 4

4. A apresentação de um registo far-se-á 
acompanhar da taxa estabelecida pela 
Agência.

A apresentação de um registo far-se-á 
acompanhar da taxa estabelecida pela 
Agência.

A taxa deverá ser proporcional ao tipo de 
processo de registo.

Justificação

A fim de não sobrecarregar as PME, o montante da taxa fixada pela Agência para o registo 
deve ser proporcionado às informações fornecidas para o registo da substância. A presente 
alteração está relacionada com as outras alterações apresentadas aos artigos constantes do 
Título II: Registo de substâncias.

Alteração 33
Artigo 5, n° 4 bis (novo)

 4 bis. Todos os pedidos de registo serão 
objecto de uma auditoria independente 
antes da sua apresentação à Agência, e o 
relatório de auditoria será apresentado à 
Agência em simultâneo com o pedido de 
registo. A auditoria constitui garante de 
que o registo está completo e é de boa 
qualidade. A auditoria será executada por 
uma organização independente do 
registando, mas os encargos serão 
suportados pelo registando. A Agência 
formulará orientações sobre estas 
auditorias de qualidade.

Justificação

Actualmente, não é obrigatório avaliar a qualidade e o conteúdo dos processos de registo, 
uma vez que a Agência apenas verifica se estes estão completos (n° 2 do artigo 18°). Dado 
que uma avaliação recentemente efectuada pelas autoridades competentes dos Estados-
Membros revelou que apenas 31% das fichas de segurança possuíam um rigor absoluto, é 
essencial efectuar uma auditoria independente antes da apresentação de um registo à 
Agência, por forma a garantir a exactidão dos processos de registo.

Alteração 34
Artigo 6, nº 1, alínea a)
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a) a substância estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano, sendo cada tipo de artigo considerado 
separadamente,

a) a quantidade da substância exceder uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano,

Justificação

O artigo 6º da proposta da Comissão propicia apenas uma reduzida protecção da indústria 
transformadora estabelecida na UE contra a concorrência desleal procedente do exterior do 
território da UE. Dado serem mais reduzidas as exigências impostas a um artigo do mesmo 
tipo importado, o mesmo não só será mais barato, como implicará também provavelmente a 
utilização de uma mais vasta panóplia de matérias-primas.

Alteração 35
Artigo 6-A, nº 1

1. Uma pessoa singular ou colectiva 
estabelecida no exterior da Comunidade que 
fabrique uma substância importada para a 
Comunidade, estreme, em preparações ou 
em artigos, pode, de comum acordo, nomear 
uma pessoa singular ou colectiva 
estabelecida na Comunidade para cumprir, 
como seu representante único, as obrigações 
dos importadores ao abrigo do presente 
título. 

1. Uma pessoa singular ou colectiva 
estabelecida no exterior da Comunidade que 
fabrique uma substância importada para a 
Comunidade, estreme, em preparações ou 
em artigos, pode, de comum acordo, nomear 
uma pessoa singular ou colectiva 
estabelecida na Comunidade para cumprir, 
como seu representante, as obrigações dos 
importadores ao abrigo do presente título. 

Justificação

Alteração apresentada por razões de clareza.

Alteração 36
Artigo 7, nº 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.

1. Os artigos 5.º e 19.º não se aplicarão 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.
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Justificação

As substâncias destinadas à investigação e ao desenvolvimento orientados para o produto e 
para o processo não podem estar sujeitas a limites de ordem temporal.

Alteração 37
Artigo 7, nº 2, parágrafo 2

O período previsto no n.º 1 terá início 
aquando da recepção da notificação pela 
Agência.

Suprimido

Justificação

A presente supressão é necessária, porquanto o prazo de cinco anos foi suprimido no nº 1

Alteração 38
Artigo 7, nº 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

Justificação

A presente supressão é necessária, porquanto o prazo de cinco anos foi suprimido no nº 1.

Alteração 39
Artigo 7, nº 8, parágrafo 2

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

Ao tomar as decisões previstas no nº 4, a 
Agência levará em linha de conta eventuais 
observações formuladas pelas autoridades 
competentes dos Estados-Membros em que 
têm lugar o fabrico, a importação e a 
investigação e desenvolvimento orientados 
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para o produto e para o processo.

Justificação

Alteração apresentada por razões de clareza.

Alteração 40
Artigo 9, parágrafo -1 (novo)

Quando o registando apresente as 
informações previstas nas alíneas a) e b) 
para efeitos de registo, pode, por razões que 
se prendem com a protecção do segredo 
comercial e industrial, exigir que os 
documentos sejam classificados como 
informações confidenciais especiais. O 
registando fundamentará perante a 
Agência todos os pedidos nesse sentido 
apresentados.

Justificação

Aplicação da legislação em vigor (Regulamento Nº. 793/93/CEE e Directiva 92/32/CEE) 
relativamente à obrigação que cabe à indústria em matéria de salvaguarda da 
confidencialidade.

Alteração 41
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 do anexo V, informações sobre 
a toxicidade aguda e informações sobre a 
biodegradabilidade nos termos do Anexo 
VI, bem como resumos de outras 
informações pertinentes disponíveis, que o 
registando considere necessárias para 
efeitos de avaliação do risco; outras 
informações e ensaios, em particular os 
que implicam ensaios que envolvem 
animais, apenas serão exigidos quando se 
revelem necessários com base na exposição 
efectiva.



PE 353.529v03-00 480/957 RR\586024PT.doc

PT

Justificação

Para efeitos de avaliação dos riscos, são, numa primeira fase, suficientes as indicações 
constantes do Anexo V, bem como informações em matéria de toxicidade aguda e de 
biodegradabilidade, em conformidade com o Anexo VI. Só é lícito proceder à recolha de 
outros dados quando os mesmos sejam requeridos, em razão da utilização e exposição, para 
avaliação do risco e de eventuais medidas suplementares tendentes a minimizá-lo, o que  
permitiria uma considerável poupança de custos. Por outro lado, seriam evitados ensaios 
desnecessários em animais. A Comissão deveria, nomeadamente nos projectos de 
implementação do sistema REACH, definir orientações adequadas, designadamente a 
articulação entre os requisitos de ensaio e a exposição (por exemplo, categorias de 
exposição).

 
Alteração 42

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;

Suprimido

Justificação

A supressão da subalínea x) da alínea a) do artigo 9° visa eliminar a possibilidade de o 
proprietário dos estudos conceder ou não o acesso aos dados relativos a ensaios que não 
envolvam animais vertebrados. A supressão desta disposição reveste uma importância 
decisiva para a introdução do princípio do acesso obrigatório a todos os dados, mediante o 
pagamento de uma contribuição justa e equitativa (na ausência de um acordo prévio sobre a 
compensação que o requerente dos dados deve pagar ao proprietário dos mesmos). Esta 
questão reveste uma extrema importância sobretudo para as PME, que, deste modo, poderão 
reduzir consideravelmente os custos inerentes ao cumprimento dos requisitos do regulamento 
REACH. Esta alteração está relacionada com as outras alterações aos artigos do Título II 
("Registo de substâncias").

Alteração 43
Artigo 9, alínea a), subalínea x) bis (nova)

xbis) uma declaração escrita, nos termos da 
qual o registando tem acesso a todos os 
relatórios de estudos originais, de que 
foram extraídos os resumos ou resumos 
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consistentes do estudo apresentado; a 
pedido da Agência, o registando 
comprovará ser o proprietário desses 
estudos ou estar legalmente habilitado a ter 
acesso aos mesmos.

Justificação

A presente alteração visa a protecção dos direitos de propriedade dos dados ou resultados de 
ensaios realizados.

 
Alteração 44

Artigo 10, nº 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. 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. 

A partilha dos dados deve ser obrigatória, 
não só para os dados obtidos a partir de 
ensaios que envolvam animais vertebrados, 
mas também para todos os ensaios 
necessários para fins de registo.
É igualmente necessário promover a 
constituição de consórcios públicos ou de 
consórcios mistos públicos/privados a fim 
de assegurar o acesso às PME e às suas 
associações.

Justificação

A presente alteração justifica-se em virtude da necessidade de simplificar o processo de 
registo, sobretudo para reduzir e racionalizar os custos suportados pelas PME, e visa 
garantir o acesso das PME e das respectivas associações aos consórcios a fim de evitar o 
abuso de posição dominante. A presente alteração está relacionada com as outras alterações 
apresentadas aos artigos constantes do Título II: Registo de substâncias.

.
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Alteração 45
Artigo 10, n° 2

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

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

Justificação

Se a redução da taxa se limitar apenas a um terço, o incentivo para a formação de  
consórcios limitar-se-á aos consórcios de dois membros. Só um consórcio constituído por 
dois membros beneficiará dessa formação. A partilha equitativa das taxas torna igualmente 
atractiva a formação de consórcios com um maior número de membros.

Relacionada com as alterações ao n° 2 do artigo 17° e n°s 5 e 6 do artigo 25°.

Alteração 46
Artigo 11, nº 1

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 
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 
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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.

Alteração 47
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 
outros elementos do registo, tendo em conta 
essas informações adicionais.

Suprimido

Justificação

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

Alteração 48
Artigo 12, nº 4, parágrafo 1

4. Se uma substância já tiver sido registada, 
um novo registando poderá reportar-se a 
estudos e relatórios de ensaios, a seguir 
denominados “estudos”, relativos à mesma 
substância apresentados anteriormente, 
desde que possa comprovar que a substância 
para a qual está a efectuar o registo é igual à 
que já foi anteriormente registada, incluindo 
o grau de pureza e a natureza das impurezas, 
e possa apresentar uma carta de acesso 
do(s) registando(s) anterior(es) permitindo a 
utilização dos estudos.

4. Se uma substância já tiver sido registada, 
um novo registando poderá reportar-se a 
estudos e relatórios de ensaios, a seguir 
denominados “estudos”, relativos à mesma 
substância apresentados anteriormente, 
desde que possa comprovar que a substância 
para a qual está a efectuar o registo é igual à 
que já foi anteriormente registada, incluindo 
o grau de pureza e a natureza das impurezas, 
e apresente uma carta de acesso do(s) 
registando(s) anterior(es).
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Justificação

É necessário assegurar o acesso aos dados relativos aos ensaios não efectuados em animais, 
como já previsto para os ensaios efectuados com animais. A presente alteração está 
relacionada com as outras alterações apresentadas aos artigos constantes do Título II: 
Registo de substâncias.

Alteração 49
Artigo 13, n° 1, parágrafo 1

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 4º da 
Directiva 98/24/CE, realizar-se-á uma 
avaliação de segurança química e 
completar-se-á um relatório de segurança 
química relativamente a todas as substâncias 
sujeitas a registo em conformidade com o 
presente capítulo sempre que o registando 
fabrique ou importe essas substâncias em 
quantidades iguais ou superiores a 10 
toneladas por ano.

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 4º da 
Directiva 98/24/CE, realizar-se-á uma 
avaliação de segurança química e 
completar-se-á um relatório de segurança 
química relativamente a todas as substâncias 
sujeitas a registo em conformidade com o 
presente capítulo sempre que o registando 
fabrique ou importe essas substâncias em 
quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano.

Justificação

A obrigação de efectuar uma avaliação de segurança química e de incluir um relatório de 
segurança química no processo de registo deve abranger igualmente as substâncias de baixo 
volume (entre 1 e 10 toneladas por ano por fabricante ou importador). Caso contrário, dois 
terços das 30 000 substâncias cobertas pelo instrumento REACH seriam registadas sem ser 
objecto de uma avaliação de segurança química. Em consequência, não se poderia dispor de 
informações pertinentes para determinar que medidas de redução dos riscos são necessárias 
para efeitos do controlo dos riscos dessas substâncias. Este facto é particularmente 
importante no caso das substâncias classificadas como perigosas ou como PBT/mPmB, dado 
que, nas respectivas fichas de segurança, deveriam figurar informações pertinentes sobre a 
maneira de controlar a exposição das pessoas e do ambiente no âmbito de todas as 
utilizações identificadas.

Além disso, as consequências económicas da exigência de um relatório de segurança química 
no caso das substâncias de baixo volume são moderadas e representariam apenas uma 
fracção ínfima dos custos relativos às substâncias de grandes volumes (ver F. Ackerman: "Os 
verdadeiros custos do sistema REACH".

Assim, a obrigação de efectuar uma avaliação de segurança química e de elaborar um 
relatório de segurança química no caso das quantidades compreendidas entre 1 e 10 
toneladas por ano é certamente uma medida rentável, atendendo aos consideráveis benefícios 
potenciais para a saúde dos consumidores e dos trabalhadores expostos a substâncias 
perigosas.

Por último, esta disposição evitaria uma situação contraditória e aumentaria as sinergias 
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entre o instrumento REACH e a legislação relativa à protecção dos trabalhadores, dado que 
a Directiva 98/24/CE aplica-se a todos os agentes químicos presentes no local de trabalho 
independentemente do volume utilizado.

  
Alteração 50

Artigo 13, nº 5, alínea a)

a) Em materiais destinados a entrar em 
contacto com géneros alimentícios, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 89/109/CEE do Conselho

Suprimido

Justificação

O relatório referente à segurança química faz parte do processo de registo e, portanto, não 
deve ser elaborado para as substâncias que estão excluídas do seu âmbito de aplicação. As 
substâncias já regulamentadas pelas respectivas legislações verticais, oportunamente 
integradas, devem ser excluídas do âmbito de aplicação do Regulamento REACH. A presente 
alteração às outras alterações aos artigos constantes do Título II: Registo de substâncias.

Alteração 51
Artigo 15, nº 2, parte introdutória

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 108º, na medida em que o 
fabricante possa apresentá-las sem a 
realização de ensaios adicionais:

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 108º:

Justificação

As informações relativas aos produtos intermédios previstas no regulamento REACH são 
mínimas. Contudo, os produtos intermédios são frequentemente muito reactivos e algumas 
das suas propriedades podem ser perigosas. Os produtos intermédios são particularmente 
preocupantes para a saúde dos trabalhadores. Não é suficiente apresentar informações que 
já estão disponíveis. As informações devem permitir uma classificação do produto 
intermédio, tendo em vista um controlo mais seguro da saúde no trabalho, a adopção de 
medidas de protecção individuais e colectivas adequadas e a identificação das substâncias 
que seria conveniente substituir.

Alteração 52
Artigo 15, nº 2 bis (novo)
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 2 bis. Um registo de um produto intermédio 
isolado nas instalações em quantidades 
superiores a 100 toneladas por ano incluirá 
a informação especificada no anexo V, 
além da informação prevista no nº 2.
Para a produção destas informações é 
aplicável o disposto no artigo 12º.

Justificação

As informações relativas aos produtos intermédios previstas no regulamento REACH são 
mínimas. Contudo, os produtos intermédios são frequentemente muito reactivos e algumas 
das suas propriedades podem ser perigosas. Os produtos intermédios são particularmente 
preocupantes para a saúde dos trabalhadores. Não é suficiente apresentar informações que 
já estão disponíveis. Os produtos intermédios isolados nas instalações devem satisfazer os 
mesmos requisitos que as substâncias normais em quantidades compreendidas entre 1 e 10 
toneladas.

Alteração 53
Artigo 16, n° 4, alínea e)

e) As operações de transporte obedecem aos 
requisitos estabelecidos na 
Directiva 94/55/CE;

e) As operações de transporte obedecem aos 
requisitos estabelecidos na 
Directiva 94/55/CE e às normas pertinentes 
relativas ao transporte aéreo e marítimo de 
mercadorias perigosas, em conformidade 
com as disposições da Convenção de 
Roterdão sobre o transporte de produtos 
químicos perigosos;

Justificação

A Directiva 94/55/CE abrange apenas o transporte ferroviário e rodoviário. A UE está 
plenamente empenhada na aplicação da Convenção de Roterdão.

Alteração 54
Artigo 17, n° 2

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

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

Justificação
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Se a redução da taxa se limitar apenas a um terço, o incentivo para a formação de consórcios 
limitar-se-á aos consórcios de dois membros. Só um consórcio constituído por dois membros 
beneficiará dessa formação. A partilha equitativa das taxas torna igualmente atractiva a 
formação de consórcios com um maior número de membros. 

Relacionada com as alterações ao n° 2 do artigo 10° e  n°s 5 e 6 do artigo 25°.

Alteração 55
Artigo 20 bis (novo)

Artigo 20º bis
1. No caso das substâncias produzidas ou 
importadas em quantidades que oscilem 
entre 10 e 1000 toneladas, os registandos 
devem apresentar, no prazo de cinco anos a 
contar da data de entrada em vigor do 
presente regulamento, as seguintes 
informações:
- Propriedades físico-químicas nos termos 
do Anexo V
- Biodegradabilidade
- Toxicidade aquática aguda (uma espécie)
- Toxicidade aguda – uma via de absorção 
(oral, cutânea, por inalação)
- Irritação cutânea
- Irritação ocular
- Sensibilização cutânea
- Mutagenicidade (teste de Ames)
- Classificação e caracterização
- Informações gerais sobre a exposição e 
utilização por categoria.
Para o efeito, a Agência coloca à 
disposição, na sua página Internet, o 
necessário instrumento de 'software'.
2. No prazo de cinco anos a contar da data 
de entrada em vigor do presente 
regulamento, os registandos elaborarão, 
segundo uma ordem de prioridade, uma 
lista  das substâncias produzidas ou 
importadas em quantidades que oscilem 
entre 1 e 100 toneladas; neste contexto, 
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cumpre atentar nas quantidades produzidas 
e importadas, na exposição e nas 
propriedades intrínsecas das substâncias. A 
Agência colocará à disposição orientações 
e 'software' para efeitos de estabelecimento 
da referida ordem de prioridade.
Os registandos devem apresentar os 
resultados obtidos no quadro do 
estabelecimento da ordem de prioridade, 
bem como todas as informações disponíveis 
que considerem pertinentes neste contexto. 
Para o efeito, a Agência coloca à 
disposição, na sua página Internet, o 
necessário instrumento de 'software' .
3. Os registandos que não apresentem as 
informações visadas nos nºs 1 e 2 não 
poderão beneficiar do disposto no artigo 
21º.
Incumbe à Agência actualizar a lista 
pública no prazo de um mês, em 
conformidade com o disposto no nº 2, 
alínea b), do artigo 26º, e comunicar as 
primeiras datas possíveis para efeitos de 
registo das demais substâncias.

Justificação
A introdução do novo artigo 20º bis permite completar o registo das substâncias 
(estabelecido nos termos do artigo 26º) com informações nucleares cinco anos após a data de 
entrada em vigor do regulamento. Estas informações nucleares constituem a base para a 
definição de prioridades do registo. Cabe à Comissão elaborar as orientações relevantes e os 
instrumentos de 'software', cabendo à Agência disponibilizá-los.

Alteração 56
Artigo 21, nº 1, parte introdutória

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 seguintes 
substâncias, nos cinco anos subsequentes à 
entrada em vigor do presente regulamento:

Justificação

A presente alteração redefine a ordem do registo de substâncias, contemplando, assim, tanto 
as quantidades de produção e importação como o risco
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Alteração 57
Artigo 21, nº 2

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 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. O artigo 19º não se 
aplicará igualmente às substâncias de 
integração progressiva, para as quais tenha 
sido estabelecida uma ordem de prioridade 
em conformidade com o artigo 20º.

Justificação

A presente alteração redefine a ordem de registo de substâncias, contemplando, assim, tanto 
as quantidades de produção e importação como o risco.

Alteração 58
Artigo 21, nº 2 bis (novo)

2 bis. Durante um período de nove anos a 
contar da data de entrada em vigor do 
presente regulamento, o artigo 19º não se 
aplica às substâncias de integração 
progressiva fabricadas na Comunidade ou 
importadas em quantidades superiores a 10 
toneladas/ano/produtor ou importador, pelo 
menos uma vez após a entrada em vigor do 
presente Regulamento.

Justificação

A presente alteração redefine a ordem de registo de substâncias, contemplando, assim, tanto 
as quantidades de produção e importação como o risco.

Alteração 59
Artigo 22, nº 1

1. Uma notificação apresentada em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE 

1. Uma notificação apresentada em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE, 
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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.

bem como uma avaliação das substâncias 
existentes, nos termos do Regulamento 
(CEE) Nº 793/93, serão consideradas 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.

Justificação

No quadro do programa da UE em matéria de substâncias existentes foram, entretanto, 
concluídas as avaliações de toda uma série dessas substâncias. Os requisitos a observar no 
âmbito da avaliação das substâncias no contexto do programa supramencionado 
correspondem, no essencial, aos aplicáveis à notificação de novas substâncias. Assim sendo, 
as substâncias existentes cuja avaliação tenha sido integralmente concluída deveriam 
igualmente ser consideradas registadas à semelhança das novas substância registadas ao 
abrigo da Directiva 67/548/CEE.

Alteração 60
Artigo 23, nº 1 bis (novo)

 1 bis. A Agência deverá centrar-se na 
elaboração de directrizes em matéria de 
partilha de dados, de acordo com o 
princípio "uma substância, um registo".

Alteração 61
Artigo 23, nº 1

1. Para evitar ensaios desnecessários com 
animais, os ensaios para efeitos do presente 
regulamento que envolvam animais 
vertebrados só serão realizados como último 
recurso. É também necessário tomar 
medidas que limitem desnecessariamente a 
duplicação de outros ensaios.

1. Para evitar ensaios desnecessários com 
animais, os ensaios para efeitos do presente 
regulamento que envolvam animais 
vertebrados só serão realizados como último 
recurso. É também necessário tomar 
medidas que proíbam os ensaios com 
animais quando existam métodos 
alternativos de investigação e que limitem a 
duplicação desnecessária de outros ensaios.

Justificação

A formulação do texto da proposta no sentido de que há que proibir os ensaios com animais 
sempre que possível é demasiado vaga, fazendo depender a observância da boa vontade do 
produtor ou, ainda pior, das necessidades do mercado. O tratamento dos animais, no entanto, 
não pode ser condicionado pelas frias e implacáveis oscilações do mercado.
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Alteração 62
Artigo 23, nº 2

2. A partilha e a apresentação conjunta de 
informações nos termos do presente 
regulamento dirá respeito a dados técnicos e, 
em especial, a informações relacionadas com 
as propriedades intrínsecas das substâncias. 
Os registandos deverão abster-se de trocar 
informações respeitantes ao seu 
comportamento comercial e, nomeadamente, 
no que diz respeito às capacidades de 
produção, aos volumes de produção ou de 
vendas, aos volumes de importação ou às 
quotas de mercado. 

2. A partilha e a apresentação conjunta de 
informações nos termos do presente 
regulamento dirá respeito a dados técnicos e, 
em especial, a informações relacionadas com 
as propriedades intrínsecas das substâncias. 
Os registandos deverão abster-se de trocar 
informações respeitantes ao seu 
comportamento comercial e, nomeadamente, 
no que diz respeito às capacidades de 
produção, aos volumes de produção ou de 
vendas, aos volumes de importação ou às 
quotas de mercado. A Comissão adoptará 
directrizes em matéria de observância das 
regras de concorrência no contexto da 
partilha de dados.

Alteração 63
Artigo 23, nº 3

3. A Agência poderá disponibilizar 
gratuitamente a um registando ou potencial 
registando quaisquer resumos de estudos ou 
resumos consistentes de estudos 
apresentados no quadro de um registo há 
pelo menos 10 anos.

3. Será concedida uma compensação 
financeira pela partilha de dados. Em casos 
excepcionais, a Agência poderá¸ nos termos 
do disposto no artigo 25º, relativo às 
substâncias de integração não progressiva, 
e do artigo 28º, relativo às substâncias de 
integração progressiva, disponibilizar 
gratuitamente a um registando ou potencial 
registando quaisquer resumos de estudos ou 
resumos consistentes de estudos incluindo 
ensaios que envolvam animais vertebrados 
apresentados no quadro de um registo há 
pelo menos 15 anos.

Justificação

A legislação em matéria de direito de propriedade obriga a que, nos casos de partilha de 
dados prescrita por lei, seja paga uma compensação financeira. 

Alteração 64
Artigo 23, nº 4
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4. No respeitante a ensaios que não 
envolvam animais vertebrados, o presente 
título aplica-se a potenciais registandos 
apenas se os registandos anteriores tiverem 
efectuado uma declaração afirmativa para 
efeitos da alínea a), subalínea x), do 
artigo 9.º.

Suprimido

Justificação

A supressão do nº 4 vem na sequência da supressão da alínea a), subalínea x), do artigo 9.º, 
com a qual está estreitamente relacionada. O objectivo consiste em incluir nos objectivos e 
nas normas gerais o princípio da partilha obrigatória de todos os dados de ensaio (inclusive 
os dados relativos aos ensaios com animais invertebrados). Este ponto é extremamente 
importante, nomeadamente, para as PME, que poderão, assim, diminuir significativamente os 
custos por intervenção decorrentes do regulamento REACH

Alteração 65
Artigo 24, nº 5, parágrafo 1

5. Se a mesma substância tiver sido registada 
há menos de 10 anos, a Agência comunicará 
imediatamente ao potencial registando os 
nomes e endereços do(s) anterior(es) 
registando(s) e dos resumos de estudos ou 
resumos consistentes de estudos pertinentes, 
consoante o caso, por ele(s) já apresentados 
e que envolvam animais vertebrados.

5. Se a mesma substância tiver sido registada 
há menos de 15 anos, a Agência começará 
por contactar o anterior registando, a fim 
de verificar se este deseja que o seu nome 
seja dado a conhecer. Em caso afirmativo, 
a Agência comunicará imediatamente ao 
potencial registando os nomes e endereços 
do(s) anterior(es) registando(s) e dos 
resumos de estudos ou resumos consistentes 
de estudos pertinentes, consoante o caso, por 
ele(s) apresentados e que envolvam ensaios 
já realizados.

Justificação

O anterior registando tem direito ao tratamento confidencial do seu nome. Não há qualquer 
motivo para a fixação de um limite temporal. A obrigatoriedade legal de uma partilha de 
dados deveria dar sempre lugar ao pagamento de uma compensação financeira.

A presente alteração é coerente com a alteração apresentada à alínea a), subalínea x), do 
artigo 9º, com a qual está estreitamente relacionada. O objectivo consiste em abolir a 
confidencialidade em matéria de partilha dos dados relativos aos ensaios com animais 
invertebrados, eliminando essa condição. A obrigatoriedade da partilha dos dados é de 
importância vital para as PME.
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Alteração 66
Artigo 24, nº 5, parágrafo 3

A Agência informará também o potencial 
registando dos resumos de estudos ou dos 
resumos consistentes de estudos 
pertinentes, consoante o caso, já 
apresentados pelos anteriores registandos, 
que não envolvam animais vertebrados e 
para os quais esses registandos tenham 
efectuado uma declaração afirmativa para 
efeitos da alínea a), subalínea x), do artigo 
9.º.

Suprimido

Justificação

A presente alteração é coerente com a alteração apresentada à alínea a), subalínea x), do 
artigo 9º, com a qual está estreitamente relacionada. O objectivo consiste em abolir a 
confidencialidade em matéria de partilha dos dados relativos aos ensaios com animais 
invertebrados eliminando essa condição. A obrigatoriedade da partilha dos dados é de 
importância vital para as PME .

Alteração 67
Artigo 25, nº 1

1. No caso de substâncias anteriormente 
registadas há menos de 10 anos, conforme se 
mencionou no n.º 5 do artigo 24.º, o 
potencial registando solicitará ao(s) 
anterior(es) registando(s) as informações que 
envolvam ensaios em animais vertebrados 
de que tiver necessidade para efectuar o 
registo. Poderá solicitar aos registandos 
quaisquer informações sobre ensaios que 
não envolvam animais vertebrados, se os 
registandos anteriores tiverem efectuado 
uma declaração afirmativa para efeitos da 
alínea a), subalínea x), do artigo 9.º.

1. No caso de substâncias anteriormente 
registadas há menos de 10 anos, conforme se 
mencionou no n.º 5 do artigo 24.º, o 
potencial registando solicitará ao(s) 
anterior(es) registando(s) as informações que 
envolvam ensaios anteriores de que tiver 
necessidade para efectuar o registo. Poderá 
também solicitar aos registandos quaisquer 
informações sobre ensaios que não 
envolvam animais vertebrados, se os 
registandos anteriores tiverem efectuado 
uma declaração afirmativa para efeitos da 
alínea a), subalínea x), do artigo 9.º.

Justificação

A presente alteração é coerente com a alteração apresentada à alínea a), subalínea x), do 
artigo 9º, com a qual está estreitamente relacionda. O objectivo consiste em abolir a 
confidencialidade em matéria de partilha dos dados relativos aos ensaios com animais 
invertebrados, eliminando essa condição. A obrigatoriedade da partilha dos dados é de 
importância vital para as PME.

Os estudos que envolvem animais vertebrados são extremamente complexos e onerosos. A 
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protecção dos direitos de propriedade relativamente aos dados e resultados dos ensaios 
deveria, por conseguinte, ser alargada a 15 anos, o que corresponde igualmente ao disposto 
noutra regulamentação, designadamente a Directiva 98/8/CE, relativa aos produtos biocidas.

Alteração 68
Artigo 25, nº 3, parágrafo 1

3. Se se tiver chegado a acordo sobre a 
partilha dos estudos, o(s) anterior(s) 
registando(s) concederá(ão) ao potencial 
registando uma carta de acesso respeitante 
aos estudos em questão, no prazo de duas 
semanas após a recepção do pagamento.

3. Se se tiver chegado a acordo sobre a 
partilha dos estudos, o(s) anterior(s) 
registando(s) concederá(ão) ao potencial 
registando uma carta de acesso respeitante 
aos estudos referidos no número 1, 
primeiro e segundo períodos, no prazo de 
duas semanas após a recepção do 
pagamento.

Justificação

A presente alteração é coerente com a alteração apresentada à alínea a), subalínea x), do 
artigo 9º, com a qual está estreitamente relacionada. O objectivo consiste em abolir a 
confidencialidade em matéria de partilha dos dados relativos aos ensaios com animais 
invertebrados, eliminando essa condição. A obrigatoriedade da partilha dos dados é de 
importância vital para as PME.

Alteração 69
Artigo 25, nº 4

4. Se não for possível chegar a acordo, o 
potencial registando poderá comunicá-lo à 
Agência e ao(s) anterior(es) registando(s) 
pelo menos um mês após ter recebido da 
Agência o nome e o endereço do(s) 
anterior(es) registando(s).

4. Se não for possível chegar a acordo, o 
potencial registando fornecerá as 
informações relevantes ao(s) anterior(es) 
registando(s) e poderá apresentar um 
pedido à Agência, pelo menos um mês após 
ter recebido da Agência o nome e o endereço 
do(s) anterior(es) registando(s),  para que 
seja determinado, na acepção do número 6 
seguinte, a compensação equitativa por ele 
devida aos anteriores registandos.

Justificação

Para uma maior rapidez e flexibilização do processo de acesso aos dados, considera-se mais 
útil a intervenção da Agência, que, deste modo, também assegura um certo nível de 
confidencialidade dos dados.
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Alteração 70
Artigo 25, n° 5

5. O(s) anterior(es) registando(s) terá(ão) um 
mês, a contar da recepção das informações 
referidas no nº 4, para informar o potencial 
registando e a Agência dos custos por si 
suportados no âmbito do estudo em questão. 
A pedido do potencial registando, a Agência 
tomará a decisão de lhe facultar os resumos 
ou os resumos consistentes dos estudos em 
questão, consoante o caso, ou os respectivos 
resultados, mediante a apresentação de um 
comprovativo de pagamento ao(s) 
anterior(es) registando(s) de 50% dos custos 
apresentados por este(s) último(s).

5. O(s) anterior(es) registando(s) terá(ão) um 
mês, a contar da recepção das informações 
referidas no nº 4, para informar o potencial 
registando e a Agência dos custos por si 
suportados no âmbito do estudo em questão. 
A pedido do potencial registando, a Agência 
tomará a decisão de lhe facultar os resumos 
ou os resumos consistentes dos estudos em 
questão, consoante o caso, ou os respectivos 
resultados, mediante a apresentação de um 
comprovativo de pagamento ao(s) 
anterior(es) registando(s) de uma parte 
equitativa dos custos apresentados por 
este(s) último(s).

Justificação

Relacionada com a alteração ao n° 2 do artigo 10°. O novo registando não deveria pagar 
50 % dos custos dos ensaios ao(s) anterior(es) registando(s), como proposto actualmente 
para as substâncias que não sejam de integração progressiva. As regras aplicáveis à partilha 
dos custos para as substâncias que não sejam de integração progressiva deveriam aplicar-se 
igualmente às substâncias de integração progressiva (cf. nº 3 do artigo 28º). Não há razão 
para que se apliquem sistemas de partilha dos custos distintos a estes dois tipos de 
substâncias.

Relacionada com as alterações ao n° 2 do artigo 10°, n° 2 do artigo 17° e n° 6 do artigo 25°.

Alteração 71
Artigo 25, n° 6

6. Se o(s) anterior(es) registando(s) não 
informar(em) o potencial registando e a 
Agência do custo, dentro do prazo indicado 
no nº 5, a Agência, a pedido, tomará a 
decisão de facultar ao potencial registando 
os resumos ou os resumos consistentes dos 
estudos, consoante o caso, por ele 
solicitados. O(s) anterior(es) registando(s) 
poderá(ão) reclamar até 50% dos custos ao 
potencial registando, sendo esse direito 
invocável junto dos tribunais nacionais.

6. Se o(s) anterior(es) registando(s) não 
informar(em) o potencial registando e a 
Agência do custo, dentro do prazo indicado 
no nº 5, a Agência, a pedido, tomará a 
decisão de facultar ao potencial registando 
os resumos ou os resumos consistentes dos 
estudos, consoante o caso, por ele 
solicitados. O(s) anterior(es) registando(s) 
poderá(ão) reclamar a partilha equitativa 
dos custos ao potencial registando, sendo 
esse direito invocável junto dos tribunais 
nacionais.
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Justificação

Relacionada com as alterações ao n° 2 do artigo 10°, n° 2 do artigo 17° e n° 5 do artigo 25°.

Alteração 72
Artigo 26, nº 1, alínea b)

b) O seu nome e endereço e o nome da 
pessoa de contacto;

b) O seu nome e endereço e o nome da 
pessoa de contacto ou do seu representante; 
os fabricantes ou importadores podem 
exigir que o nome da empresa seja objecto 
de tratamento confidencial, em 
conformidade com o artigo 116º;

Justificação

A presente alteração visa a melhoria da protecção do segredo comercial e industrial. A 
associação do nome da substância ao nome do fabricante é sensível em termos de 
concorrência.

Alteração 73
Artigo 26, nº 1, alínea c)

c) O prazo previsto para o registo e o 
intervalo de tonelagem esperado;

c) O intervalo de tonelagem esperado;

Justificação

A presente alteração decorre da alteração ao artigo 11º. O registo deixa de ter lugar em 
função das quantidades, cabendo, antes, à Agência publicar listas de tratamento das 
substâncias.

Alteração 74
Artigo 26, nº 1, alínea e)

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 9º.

e) Uma indicação de interesse em aderir a 
um consórcio.

Justificação
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Facilita a constituição de consórcios, dado que, desde o início, é manifestado interesse nesse 
sentido.

Alteração 75
Artigo 26, nº 2, parte introdutória

2. As informações referidas no n.º 1 serão 
apresentadas, o mais tardar, 18 meses antes:

2. As informações referidas no n.º 1 serão 
apresentadas, o mais tardar, 18 meses após a 
entrada em vigor do presente Regulamento.

Justificação

As alterações ao artigo 26º estabelecem um pré-registo uniforme e, consequentemente, um 
registo uniforme das substâncias transcorridos 18 meses. Tal propiciará aos fabricantes, 
transformadores, utilizadores e autoridades uma maior segurança em matéria de 
planeamento.

Alteração 76
Artigo 26, nº 2, alínea a)

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;

a) No prazo de um mês após a conclusão do 
pré-registo, a Agência procederá à 
publicação da lista das substâncias 
declaradas nos termos do nº 1 do artigo 26º, 
com a indicação da designação da 
substância e do número CAS, de que 
constará igualmente uma referência à 
necessidade de, pelo menos, um fabricante 
ou importador proceder ao registo no prazo 
de cinco anos;

Justificação

As alterações ao artigo 26º estabelecem um pré-registo uniforme e, consequentemente, um 
registo uniforme das substâncias transcorridos 18 meses. Tal propiciará aos fabricantes, 
transformadores, utilizadores e autoridades uma maior segurança em matéria de 
planeamento.

Alteração 77
Artigo 26, nº 2, alínea b)

b) Do prazo fixado no n.º 2 do artigo 21.º b) Em casos excepcionais, os fabricantes 



PE 353.529v03-00 498/957 RR\586024PT.doc

PT

no tocante às substâncias de integração 
progressiva fabricadas ou importadas em 
quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano.

ou importadores podem declarar à Agência 
outros elementos ou rectificações 
fundamentadas, no prazo de seis meses 
após a publicação da lista das substâncias 
de integração progressiva nos termos da 
alínea a) do nº 2.  A Agência deve, então, 
voltar a apresentar, no prazo de um mês,  a 
lista definitiva das substâncias de 
integração progressiva.

Justificação

As alterações ao artigo 26º estabelecem um pré-registo uniforme e, consequentemente, um 
registo uniforme das substâncias transcorridos 18 meses. Tal propiciará aos fabricantes, 
transformadores, utilizadores e autoridades uma maior segurança do planeamento.

Alteração 78
Artigo 27, nº 2 bis (novo)

2 bis. O fabricante ou o importador poderá 
ser uma pessoa singular ou colectiva 
representada pela sua sede no território 
comunitário para fins de participação no 
SIEF.

Alteração 79
Artigo 28, nº 1, parágrafo 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 26.º 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 26.º.

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 26.º 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 do 
respectivo período de registo, nos termos do 
artigo 21°.
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Justificação

A alteração visa adaptar os prazos técnicos previstos às necessidades efectivas. A presente 
alteração está relacionada com outras alterações apresentadas ao articulado do Título III: 
Partilha dos dados e evitação de ensaios desnecessários.

Alteração 80
Artigo 28, nº 1, parágrafo 2

Nas duas semanas que se seguem ao 
pedido, o proprietário do estudo apresentará 
ao(s) participante(s) que o solicita(m) prova 
do respectivo custo. O(s) participante(s) e o 
proprietário tomarão todas as medidas 
necessárias para chegarem a acordo quanto à 
partilha dos custos. Se tal acordo não for 
possível, os custos serão partilhados 
equitativamente. O proprietário fornecerá o 
estudo no prazo de duas semanas após 
recepção do pagamento.

Nos três meses que se seguem ao pedido, o 
proprietário do estudo apresentará ao(s) 
participante(s) que o solicita(m) prova do 
respectivo custo. O(s) participante(s) e o 
proprietário tomarão todas as medidas 
necessárias para chegarem a acordo quanto à 
partilha dos custos. Se tal acordo não for 
possível, a Agência estabelecerá a 
repartição dos custos. O proprietário 
fornecerá o estudo no prazo de duas semanas 
após recepção do pagamento.

Justificação

A alteração visa adaptar os prazos técnicos previstos às necessidades efectivas. A presente 
alteração está relacionada com outras alterações apresentadas ao articulado do Título III: 
Partilha dos dados e evitação de ensaios desnecessários.

Alteração 81
Artigo 28, nº 3

3. Se o proprietário de um estudo como 
mencionado no n.º 2 se recusar a comunicar, 
quer os comprovativos do custo do estudo, 
quer o próprio estudo, a outro(s) 
participante(s), este(s) procederá(ão) como 
se não existisse qualquer estudo pertinente 
no FIIS, a menos que um registo já 
apresentado por outro registando contenha 
o resumo ou o resumo consistente do 
estudo, consoante o caso. Nestes casos, a 
Agência tomará a decisão de disponibilizar 
ao(s) outro(s) participante(s) esse resumo 
ou resumo consistente do estudo, consoante 
o caso. O outro registando poderá reclamar 
aos participantes a partilha equitativa dos 
custos, sendo esse direito invocável junto 

3. Se o proprietário de um estudo como 
mencionado no n.º 2 se recusar a comunicar 
os comprovativos do custo do estudo, a 
Agência intervém para fazer com que os 
dados sejam partilhados e a compensação 
seja equitativa e proporcional. Cabe à 
Agência fornecer os dados requeridos para 
esse efeito.
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dos tribunais nacionais.

Justificação

 A alteração visa assegurar a partilha dos dados e, principalmente, que as PME não sejam 
penalizadas com custos demasiado elevados. A presente alteração está relacionada com 
outras alterações apresentadas ao articulado do Título III: Partilha dos dados e evitação de 
ensaios desnecessários.

Alteração 82
Artigo 29, nº 1

1. Sempre que uma substância ou preparação 
cumprir os critérios para a sua classificação 
como perigosa nos termos das Directivas 
67/548/CEE ou 1999/45/CE, o responsável 
pela colocação no mercado dessa substância 
ou preparação, quer se trate do fabricante, do 
importador, de um utilizador a jusante ou de 
um distribuidor, fornecerá ao destinatário, 
que é um utilizador a jusante ou um 
distribuidor da substância ou da preparação, 
uma ficha de segurança elaborada em 
conformidade com o anexo Ia.

1. Sempre que uma substância ou preparação 
cumprir os critérios para a sua classificação 
como perigosa nos termos das Directivas 
67/548/CEE ou 1999/45/CE ou cumprir os 
critérios referidos nas alíneas a) a e) do 
artigo 54º ou tiver sido identificada nos 
termos da alínea f) do artigo 54º, o 
responsável pela colocação no mercado 
dessa substância ou preparação, quer se trate 
do fabricante, do importador, de um 
utilizador a jusante ou de um distribuidor, 
fornecerá ao destinatário, que é um 
utilizador a jusante ou um distribuidor da 
substância ou da preparação, uma ficha de 
segurança elaborada em conformidade com 
o anexo Ia.

Justificação

Graças às fichas de segurança, as informações sobre uma substância serão comunicadas na 
cadeia de abastecimento em conformidade com os requisitos do regulamento REACH. O 
âmbito das substâncias para as quais é exigida uma ficha de segurança deve ser alargado 
por forma a englobar as substâncias que suscitam uma grande preocupação, mencionadas no 
artigo 54º relativo à autorização.

Alteração 83
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, 

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, 
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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.

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 ao 
utilizador a jusante uma ficha de segurança 
elaborada em conformidade com o ponto 4 
do anexo Ia.

Justificação

Também no caso das preparações que contêm substâncias perigosas, mas que não há que 
classificar como perigosas, a informação dos trabalhadores e, por consequência, dos 
empregadores assume importância do ponto de vista da correcta protecção da saúde no local 
de trabalho. A ficha de informação de segurança constitui amiúde a única fonte de 
informação sobre a presença de substâncias perigosas numa preparação. Propõe-se, por 
conseguinte, que a transmissão de uma ficha de segurança sobre essas preparações tenha 
sistematicamente lugar, e não só quando requerido pelo utilizador a jusante.

Alteração 84
Artigo 29, nº 5

5. Se um utilizador a jusante assim o 
solicitar, a ficha de segurança será fornecida 
nas línguas oficiais dos Estados-Membros 
onde a substância ou preparação é colocada 
no mercado.

5. A ficha de segurança será fornecida nas 
línguas oficiais dos Estados-Membros onde 
a substância ou preparação é colocada no 
mercado.

Justificação

No intuito de garantir uma informação uniforme e eficaz dos utilizadores a jusante, propõe-se 
que a ficha de segurança seja sistematicamente transmitida na/nas língua/línguas 
oficial/oficiais, e não só quando requerido pelo utilizador a jusante.

Alteração 85
Artigo 29, nº 8

8. A ficha de segurança será fornecida em 8. A ficha de segurança será fornecida em 
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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:

papel ou por meios electrónicos, o mais 
tardar no momento da primeira entrega de 
uma substância após a entrada em vigor do 
presente regulamento, salvo se a ficha de 
segurança prevista nas presentes 
disposições tiver sido já apresentada antes 
da entrada em vigor do presente 
regulamento. Os fornecedores procederão à 
sua actualização, sem demora, nas seguintes 
ocasiões:

Justificação

A obrigatoriedade de uma nova apresentação das fichas de segurança em virtude da mera 
entrada em vigor do presente regulamento, apesar de os consumidores das mesmas já 
disporem, constituiria um encargo desnecessário.

Alteração 86
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;

Suprimida

Justificação

A supressão da alínea a) revela-se necessária, dado não ser adequada a obrigatoriedade de 
enunciar um número de registo na ficha de segurança no caso de substâncias não 
classificadas, enquanto que, no caso das substâncias classificadas, tal não é, aparentemente, 
necessário. Por outro lado, pode tratar-se, no caso jacente, de dados empresariais sensíveis, 
nomeadamente, da fórmula magistral das preparações. 

Alteração 87
Artigo 30, nº 2, parágrafo 1

2. As informações serão comunicadas, por 
escrito, o mais tardar no momento da 
primeira entrega de uma substância após a 
entrada em vigor do presente regulamento. 
Os fornecedores actualizarão essas 
informações e transmiti-las-ão a jusante na 
cadeia de abastecimento, sem demora, nas 
seguintes ocasiões:

2. As informações serão comunicadas, por 
escrito ou em formato electrónico, o mais 
tardar no momento da primeira entrega de 
uma substância após a entrada em vigor do 
presente regulamento. Os fornecedores 
actualizarão essas informações e 
transmiti-las-ão a jusante na cadeia de 
abastecimento, sem demora, nas seguintes 
ocasiões:
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Alteração 88
Artigo 30 bis (novo)

Artigo 30º bis
Obrigação de comunicar informações a 
jusante da cadeia de abastecimento sobre 
substâncias e preparações presentes em 
artigos 
Todos os agentes deverão comunicar 
informações ao utilizador ou distribuidor 
imediatamente a jusante na cadeia de 
abastecimento se um artigo contiver uma 
substância estreme ou numa preparação 
que cumpra os critérios referidos nas 
alíneas a) a e) do artigo 54º ou tiver sido 
identificada nos termos da alínea f) do 
artigo 54º.  

Justificação

Os agentes da cadeia de abastecimento devem ser alertados para o facto de uma substância 
que suscita uma grande preocupação ter sido incorporada no artigo que compraram, o que 
lhes permitirá fazer escolhas com conhecimento de causa em matéria ambiental. É essencial 
dispor de uma informação suficiente sobre o produto em todas as etapas da cadeia de 
abastecimento pois a experiência demonstra que podem ser libertadas substâncias durante a 
utilização ou o tratamento dos artigos e quando estes se convertem em resíduos. Podemos 
citar como exemplo os corantes azóicos utilizados nos têxteis, os retardadores de chama, os 
ftalatos utilizados nos plásticos e o mercúrio utilizado nas pilhas. É necessário alterar o 
regulamento REACH de forma a que as informações também sejam comunicadas no caso dos 
artigos.

Alteração 89
Artigo 31 bis (novo)

Artigo 31º bis
Obrigação de comunicar informações sobre 
as substâncias presentes nos artigos
Os utilizadores a jusante que incorporem 
num artigo uma substância ou preparação 
para a qual foi elaborada uma ficha de 
segurança, e os que subsequentemente 
manipularem ou transformarem esse 
artigo, transmitirão a ficha de segurança a 
todos os destinatários do artigo ou dos seus 
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derivados. O público não é considerado 
como destinatário.

Justificação

Os produtores de artigos, os retalhistas e o público devem ter a possibilidade de saber que 
substâncias específicas estão presentes no artigo final e de procurar alternativas mais 
seguras, se tal for necessário. É estabelecido um prazo de quinze dias úteis em referência ao 
prazo de resposta constante do Regulamento (CE) nº 1049/2001, relativo ao acesso do 
público aos documentos das instituições comunitárias.

Alteração 90
Artigo 32, título

Acesso dos trabalhadores às informações da 
ficha de segurança

Acesso dos trabalhadores a informações 
sobre substâncias e preparações

Justificação

As obrigações dos empregadores no respeitante às fichas de segurança são regulamentadas 
de forma mais ampla e precisa na Directiva 98/24/CE (Protecção da segurança e da saúde 
dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho). 
Assim sendo, dever-se-ia, neste contexto, voltar a salientar expressamente que a aplicação do 
referido diploma não é restringida. A alteração do título evidencia de forma clara que, no 
que respeita às informações a transmitir, não se trata apenas das fichas de segurança, mas 
também de transmitir informações em conformidade com o disposto no artigo 30º.

Alteração 91
Artigo 32

Aos trabalhadores e aos seus representantes, 
será dado acesso, pela respectiva entidade 
patronal, às informações fornecidas de 
acordo com os artigos 29º e 30º, 
relativamente a substâncias que utilizem ou 
a que possam estar expostos na sua 
actividade laboral.

Sem prejuízo do disposto na Directiva 
98/24/CE, aos trabalhadores e aos seus 
representantes, será dado acesso, pela 
respectiva entidade patronal, às informações 
fornecidas de acordo com os artigos 29º e 
30º, relativamente a substâncias que utilizem 
ou a que possam estar expostos na sua 
actividade laboral. Estas informações são 
prestadas automaticamente. Os 
representantes dos trabalhadores têm o 
direito de obter da entidade patronal uma 
formação adequada sobre as implicações 
de REACH para os trabalhadores e sobre 
os direitos que lhes são reconhecidos pelo 
presente regulamento. 
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Justificação

Os trabalhadores devem ter acesso às informações sem ter de as solicitar. A fim de 
desempenhar a sua missão, os representantes dos trabalhadores devem ter um conhecimento 
profundo das disposições deste regulamento. A entidade patronal deve conceder aos 
representantes dos trabalhadores um tempo de destacamento remunerado para garantir essa 
informação.

Alteração 92
Artigo 32, nº 1 bis (novo)

Acesso dos consumidores às informações 
da ficha de segurança

O vendedor de uma substância perigosa, de 
uma preparação ou de um produto que 
contenha substâncias perigosas permitirá o 
acesso dos clientes, das organizações de 
consumidores e de outros organismos 
interessados às informações sobre essas 
substâncias, preparações e produtos 
fornecidas de acordo com os artigos 29º e 
30º.

Justificação

O artigo 32º define as regras relativas ao acesso dos trabalhadores às informações da ficha 
de segurança. O artigo 32º bis garante um direito de acesso equivalente aos consumidores e 
outros interessados.

Alteração 93
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, por escrito, ao 
fabricante, importador ou utilizador a 
jusante, ou, ainda, a qualquer comerciante 
ou outro agente da cadeia de 
abastecimento, 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. O presente número não 
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se aplica a utilizações que não tenham sido 
avalizadas pelo fornecedor.

Justificação

O fornecedor não pode ser obrigado a apoiar todas as utilizações indicadas por um 
utilizador a jusante e a elaborar perfis de exposição para utilizações a que não deu o seu 
aval. O disposto no nº 2 não pode ser contrário ao título 16 da ficha de segurança 
(igualmente parte da ficha de segurança GHS). 

Alteração 94
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.

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. Caso os dados não estejam 
disponíveis, aplicar-se-á o previsto no 
artigo 25°.

Justificação

A presente alteração está intimamente relacionada e em coerência com as alterações 
apresentadas à alínea a), subalínea x), do artigo 9°, ao n° 1 do artigo 25º, e ao n° 1 do artigo 
26º. O objectivo consiste em suprimir os aspectos opcionais da apresentação de dados sobre 
testes realizados em animais invertebrados, eliminando esse requisito. O acesso obrigatório 
aos dados é de importância vital para as PME.

Alteração 95
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 51.º, a 
autoridade competente será a Agência.

(A substituição de "autoridade competente" 
por "Agência" aplica-se à integralidade do 
Título VI; em caso de aprovação da 
alteração, os artigos 38º, nº 2, 42º, nºs 1 e 4,  
43º, nº 1, 43º- A bis, nºs 3, 4, 5 e 6, 45º, nº 2, 
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e 49º, nºs 5, 6 e 7 caducam.)

Justificação

A bem da uniformidade e da segurança jurídica, a Agência deve ser a única instância 
competente relativamente a todos os factores pertinentes para a avaliação e a única instância 
decisória relativamente à totalidade dos aspectos da mesma.

Alteração 96
Artigo 38, nº 2 bis (novo)

2 bis. Para efeitos de preparação das 
decisões e dos pareceres de exclusiva 
competência da Agência, esta última pode 
solicitar a participação e o apoio técnico da 
autoridade competente do Estado-Membro 
em que tem lugar o fabrico ou em que o 
importador tem a sua sede. Tal 
processar-se-á no respeito de princípios 
uniformes, a estabelecer pela Agência.
Toda a comunicação entre a Agência e os 
registandos pode ter lugar na língua 
escolhida pelo registando.

Justificação

A harmonização do mercado interno pressupõe que todas as decisões e pareceres sejam 
adoptados a nível central, ou seja, da Agência. Neste contexto, necessário se afigura, todavia, 
que a Agência possa tirar partido dos conhecimentos especializados das autoridades 
competentes dos Estados-Membros e que possa solicitar o seu apoio técnico para efeitos de 
preparação das suas decisões e pareceres. No intuito de facilitar a comunicação e o 
intercâmbio de informações entre a Agência e o registando, de que beneficiam, sobretudo, as 
PME, a comunicação com a Agência deve ser possível na língua do país onde se situa a sede 
social; as empresas multinacionais que operam em todos os Estados-Membros devem poder 
escolher uma língua.

Alteração 97
Artigo 40, nº 1, parte introdutória

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

1. Cada autoridade competente examinará 
anualmente, pelo menos, 5% dos registos 
seleccionados aleatoriamente pela Agência 
com o objectivo de verificar que:
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Justificação

Devem ser tomadas medidas para dissuadir a apresentação de processos de registo de má 
qualidade, a fim de garantir a qualidade das informações fornecidas pelos fabricantes ou 
importadores.

Alteração 98
Artigo 40, nº 3

3. O registando apresentará à Agência as 
informações exigidas.

3. O registando apresentará à Agência as 
informações exigidas num prazo razoável 
fixado pela Agência. 

Justificação

Um registando pode ter passado com êxito o controlo de conformidade previsto no artigo 18° 
sem satisfazer, no entanto, os requisitos de informação. As consequências do incumprimento 
dos requisitos de informação devem ser claramente enunciadas. Os registandos só deveriam 
ter uma oportunidade para rectificarem, no prazo máximo de seis meses, os registos 
incompletos. Esta disposição permitiria garantir a boa qualidade dos registos e evitaria 
intermináveis litígios entre as autoridades e os registandos. A formulação é consonante com 
as disposições relativas à verificação de que o registo está completo, estabelecidas no artigo 
18°.

Alteração 99
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, ou se a avaliação de segurança 
química for considerada insuficiente para 
efeitos de controlo dos riscos, a Agência 
informará a Comissão, o registando e as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros das conclusões que tirou sobre o 
uso a dar às informações obtidas para 
efeitos do nº 3 do artigo 56º e do nº 2 do 
artigo 66º.

Justificação

A bem da uniformidade e da segurança jurídica, a Agência deve ser a única instância 
competente relativamente a todos os factores pertinentes para a avaliação e a única instância 
decisória relativamente à totalidade dos aspectos da mesma. As informações obtidas no 
contexto da avaliação serão eventualmente susceptíveis de utilização no contexto dos 



RR\586024PT.doc 509/957 PE 353.529v03-00

PT

procedimentos de homologação ou restrição.

Alteração 100
Artigo 42, nº 3, alínea b)

b) No prazo de nove anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, para todos 
os registos recebidos dentro do prazo 
referido no n.º 2 do artigo 21.º que 
contenham propostas de ensaios apenas 
para satisfazer os requisitos de informação 
do anexo VII;

b) No prazo de nove anos após a 
apresentação da proposta de ensaio, para 
todos os registos recebidos dentro do prazo 
referido no n.º 2 do artigo 21.º ;

Justificação

A bem da uniformidade e da segurança jurídica, a Agência deve ser a única instância 
competente relativamente a todos os factores pertinentes para a avaliação e a única instância 
decisória relativamente à totalidade dos aspectos da mesma.

Alteração 101
Artigo 42, nº 3, alínea c)

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.

c) Passados os prazos indicados nas alíneas 
a) e b), para os registos recebidos dentro do 
prazo mencionado no n.º 3 do artigo 21º.

Justificação

A bem da uniformidade e da segurança jurídica, a Agência deve ser a única instância 
competente relativamente a todos os factores pertinentes para a avaliação e a única instância 
decisória relativamente à totalidade dos aspectos da mesma.

Alteração 102
Artigo 43 A, parágrafo 1 bis (novo)

A Agência utilizará estes critérios para 
elaborar uma lista das substâncias a 
avaliar prioritariamente. A Agência aprova 
esta lista com base num parecer do Comité 
dos Estados-Membros. As substâncias 
serão integradas na lista, quando o 
Estado-Membro em questão tenha razões 
para suspeitar que a substância constitui 
um risco para a saúde ou para o ambiente, 
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em especial com base num dos seguintes 
elementos:

Justificação

É cometida à Agência a tarefa de elaboração do inventário das substâncias a avaliar 
prioritariamente, sendo reforçada a sua competência no âmbito do processo de decisão 
relativa à avaliação das substâncias.

Alteração 103
Artigo 43 A bis, nº 2

2. Um plano evolutivo como referido no n.º 
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.

2. O mais tardar no dia 28 de Fevereiro de 
cada ano, a Agência submeterá um plano 
evolutivo à aprovação do Comité dos 
Estados-Membros. Este plano evolutivo 
terá um período de vigência de três anos; 
será actualizado anualmente e incluirá as 
substâncias que a Agência tenciona avaliar 
anualmente. A Agência informará o/a 
registando/a e publicará o plano evolutivo 
no seu sítio web.

Justificação

A presente alteração decorre de uma outra alteração, dado que a autoridade competente é a 
Agência e não os Estados-Membros.

Alteração 104
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 
48º e 49º.

1. Se a Agência considerar que, para além 
das informações nucleares previstas no nº 1 
do artigo 9º e das propostas de ensaio do 
registando, são necessárias informações 
complementares, preparará um projecto de 
decisão, indicando os motivos, bem como 
uma justificação em função do risco, para 
exigir ao(s) registando(s) a apresentação de 
informações complementares. A decisão 
será adoptada segundo o procedimento 
previsto nos artigos 48º e 49º.
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Justificação

A bem da uniformidade e da segurança jurídica, a Agência deve ser a única instância 
competente relativamente a todos os factores pertinentes para a avaliação e a única instância 
decisória relativamente à totalidade dos aspectos da mesma. A exigência de prestação de 
outras informações deve ser função do risco observado.

Alteração 105
Artigo 44, nº 4

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

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

Justificação

A presente alteração é coerente com as modificações solicitadas tendo em vista concentrar o 
processo na Agência. Está relacionada com as outras alterações apresentadas aos artigos do 
Título VI: Avaliação das substâncias.

Alteração 106
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 efeitos do nº 3 do  artigo 56º e 
do nº 2 do artigo 66º.

Justificação

As informações obtidas no contexto da avaliação serão eventualmente susceptíveis de 
utilização no contexto dos procedimentos de homologação ou restrição.

A presente alteração decorre da decisão nos termos da qual a gestão do processo de 
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avaliação deveria, na sua totalidade, incumbir à Agência. Está relacionada com as demais 
alterações apresentadas aos artigos do Título VI: Avaliação das substâncias.

Alteração 107
Artigo 47, parágrafo 1

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:

Aos produtos intermédios isolados nas 
instalações não se aplicará a avaliação dos 
processos nem das substâncias. Contudo, 
caso a autoridade competente do 
Estado-Membro apresente provas do 
aparecimento de um risco 
insuficientemente controlado resultante da 
utilização de um produto intermédio isolado 
nas instalações, a autoridade competente do 
Estado-Membro em cujo território estão 
situadas as instalações poderá:

Justificação

A proposta de Regulamento elaborada pela Comissão pressupõe a apresentação de provas 
por parte dos Estados-Membros, antes de se colocar a possibilidade de solicitar a quaisquer 
intermediários informações adicionais em matéria de segurança. A presente alteração visa 
circunscrever tal obrigação.

Alteração 108
Artigo 47, parágrafo 1, alínea b)

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

b) Examinar toda a informação apresentada 
e, se necessário, tomar as medidas 
apropriadas para reduzir os riscos, 
nomeadamente se existirem alternativas 
mais seguras.

Justificação

Os produtos intermédios que cumprem os critérios de classificação como substâncias que 
suscitam uma grande preocupação podem constituir um risco para os trabalhadores e a 
exposição a estas substâncias deve ser minimizada. Por conseguinte, a disponibilidade de 
alternativas aos produtos intermédios que satisfaçam estes critérios deveria ser examinada, 
tendo em vista a utilização de substâncias mais seguras. Esta medida contribuiria igualmente 
para melhorar a aplicação da legislação em vigor relativa à segurança dos trabalhadores.

Alteração 109
Artigo 47, parágrafo 2
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O procedimento referido no primeiro 
parágrafo só poderá ser intentado pela 
autoridade competente aí referida.

Suprimido

Justificação

Os produtos intermédios que cumprem os critérios de classificação como substâncias que 
suscitam uma grande preocupação podem constituir um risco para os trabalhadores e a 
exposição a estas substâncias deve ser minimizada. Por conseguinte, a disponibilidade de 
alternativas aos produtos intermédios que satisfaçam estes critérios deveria ser examinada, 
tendo em vista a utilização de substâncias mais seguras. Esta medida contribuiria igualmente 
para melhorar a aplicação da legislação em vigor relativa à segurança dos trabalhadores.

Alteração 110
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.

Justificação

No interesse de simplificação e concentração do processo, a Agência deve ser responsável 
pelo processo de avaliação e dispor do poder único de decisão sobre todos os aspectos de 
avaliação. Com base na alteração apresentada ao artigo 43º bis, só quando um fabricante 
tenha cessado definitivamente a actividade se poderá legitimamente considerar que um 
registo perdeu a sua validade. Existem casos em que o fabrico foi interrompido 
temporariamente devido a problemas financeiros, dificuldades de instalação, etc., não 
havendo qualquer razão para considerar que o registo não é válido. Este aspecto deve ficar 
claro no texto. A presente alteração está relacionada com as outras alterações apresentadas 
aos artigos do Título VI: Avaliação das substâncias.

Alteração 111
Artigo 49, nº 1

1. A autoridade competente de um 1. A Agência enviará os seus projectos de 
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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.

decisão, assim como as observações, na 
acepção dos artigos 39º, 40º, 41, 43º, 43º A 
bis e 44º, às autoridades competentes dos 
outros Estados-Membros.

Justificação

A presente alteração decorre de uma outra alteração, dado que a autoridade competente é a 
Agência e não as autoridades dos Estados-Membros.

Alteração 112
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 outros 
Estados-Membros poderão propor à Agência 
alterações ao projecto de decisão.

Justificação

A presente alteração decorre de uma outra alteração, dado que a autoridade competente é a 
Agência e não as autoridades dos Estados-Membros.

Alteração 113
Artigo 49, nº 4

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 nº 2.

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

A presente alteração decorre de uma outra alteração, dado que a autoridade competente é a 
Agência e não as autoridades dos Estados-Membros.

Alteração 114
Artigo 49, nº 8

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

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

Justificação

A presente alteração decorre de uma outra alteração, dado que a autoridade competente é a 
Agência e não as autoridades dos Estados-Membros.

Alteração 115
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.

1. Se um registando ou um utilizador a 
jusante realizar um ensaio em nome de 
outros, o custo do estudo deverá ser 
partilhado entre todos. A Agência 
estabelecerá os critérios de repartição dos 
custos de forma transparente e 
proporcional. 

Justificação

Para obter custos proporcionais, é necessário que a Agência estabeleça critérios equitativos. 
A presente alteração está relacionada com as outras alterações apresentadas aos artigos do 
Título VI: Avaliação das substâncias. 

Alteração 116
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 

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

cada Estado-Membro relativamente à 
análise de propostas de ensaios. A Agência 
publicará essas informações no seu sítio 
Web no mais breve prazo.

Justificação

A presente clarificação é necessária, dado a autoridade competente ser a Agência e não as 
autoridades dos Estados-Membros.

Alteração 117
Artigo 52

O objectivo do presente título é assegurar o 
bom funcionamento do mercado interno, 
garantindo simultaneamente que os riscos 
associados às substâncias que suscitam uma 
grande preocupação sejam adequadamente 
controlados ou que as substâncias sejam 
substituídas por substâncias ou tecnologias 
alternativas.

O objectivo do presente título é assegurar 
que as substâncias que suscitam uma grande 
preocupação sejam substituídas por 
substâncias ou tecnologias alternativas, 
quando disponíveis, ou que sejam 
desenvolvidas alternativas caracterizadas 
por um risco menor comprovado, 
garantindo simultaneamente o bom 
funcionamento do mercado interno.

Alteração 118
Artigo 53, nº 5, parte introdutória

5. Os nºs 1 e 2 não se aplicarão às seguintes 
utilizações de substâncias:

5. Os nºs 1 e 2 não se aplicarão às seguintes 
utilizações de substâncias, desde que as 
medidas previstas garantam um nível de 
protecção pelo menos equivalente ao 
estabelecido no título VII:

Justificação

Esta alteração tem em conta os diferentes níveis regulamentares que regem as isenções 
previstas no n° 5 do artigo 53° e consagra o processo de autorização como a regra comum. 
Os produtos intermédios que satisfaçam os critérios de classificação como substâncias que 
suscitam uma grande preocupação podem ter efeitos muito nocivos e, por essa razão, não 
deveriam ser isentas da autorização.

Alteração 119
Artigo 53, nº 5, alínea i bis) (nova)

i bis) Utilização de metais, incluindo a sua 
utilização em ligas, por analogia com a 
isenção de rotulagem prevista no Anexo VI, 
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pontos 8.3 e 9.3 da Directiva 67/548/CEE .

Justificação

No âmbito da actual legislação aplicável às substâncias perigosas, da rotulagem constam as 
propriedades que representam um perigo nos planos da manipulação e da utilização. Os 
metais e as ligas metálicas na forma elementar não têm, nos termos do Anexo VI, pontos 8.3 e 
9.3, da Directiva 67/548/CEE, que ser rotulados quando, na forma em que são colocados no 
mercado, não constituem qualquer perigo para o ser humano ou para o ambiente. O mesmo 
Anexo prevê para os polímeros uma isenção similar. Também a Directiva 76/769/CEE, 
relativa a restrições à colocação no mercado de substâncias perigosas, designadamente, 
destinadas ao consumidor final, se refere à rotulagem.

Alteração 120
Artigo 53, nº 5, alínea i bis) (nova)

i bis) Utilização em pilhas abrangidas pelo 
âmbito de aplicação da Directiva 
91/157/CE.

Justificação

A utilização de substâncias em pilhas é já objecto de regulamentação no Título VIII e na 
Directiva 91/157/CE, devendo, por conseguinte, ser excluída do procedimento de 
autorização.

Alteração 121
Artigo 53, nº 6

6. No que diz respeito às substâncias que 
estejam sujeitas a autorização apenas porque 
satisfazem os critérios das alíneas a), b) e c) 
do artigo 54.º, ou porque sejam 
identificadas em conformidade com a 
alínea f) do artigo 54.º apenas porque são 
perigosas para a saúde humana, os n.os 1 e 2 
do presente artigo não se aplicarão às 
seguintes utilizações: 

6. No que diz respeito às substâncias que 
estejam sujeitas a autorização apenas porque 
satisfazem os critérios das alíneas a), b) e c) 
do artigo 54º, apenas porque são perigosas 
para a saúde humana, os nos 1 e 2 do 
presente artigo não se aplicarão às seguintes 
utilizações:

Justificação

Não existem critérios para definir as propriedades dos desreguladores endócrinos. A 
identificação de critérios para além dos previstos nas alíneas d) e e) do artigo 54º deve 
basear-se em provas científicas para não dar azo a decisões arbitrárias. Além disso, as 
substâncias indicadas na alínea b) já foram excluídas na alteração apresentada ao artigo 2º. 
As substâncias regulamentadas pelas disposições verticais pertinentes, oportunamente 
integradas, devem ser excluídas do âmbito de aplicação do regulamento REACH. A presente 
alteração está relacionada com as alterações apresentadas às disposições do Título VII: 
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Autorização

Alteração 122
Artigo 53, nº 7 bis (novo)

7 bis. O nº 1 não se aplica à utilização de 
substâncias estremes, em preparações ou 
artigos que correspondam às condições e 
restrições previstas no anexo XVI ou no 
anexo XVII.

Justificação

Esta alteração precisa que as decisões já tomadas pelo Conselho de Ministros da UE e pelo 
Parlamento Europeu ao abrigo da Directiva 76/769/CEE ou, futuramente, pela Comissão, 
nos termos do procedimento previsto no artigo 130º (Comitologia) não devem ser 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. A presente alteração está relacionada com as alterações apresentadas 
às disposições do Título VII: Autorização

Alteração 123
Artigo 54, alínea a)

a) Substâncias que satisfaçam os critérios de 
classificação como cancerígenas da 
categoria 1 ou 2, de acordo com a Directiva 
67/548/CEE;

a) Substâncias classificadas como 
cancerígenas da categoria 1 ou 2, de acordo 
com a Directiva 67/548/CEE;

Justificação

Antes de autorizar uma substância, impõe-se adoptar uma decisão juridicamente vinculativa 
sobre a sua classificação com base numa decisão de classificação uniforme, como categorias 
CMR 1 e 2. Caso contrário, as decisões do(s) comité(s) responsável/responsáveis dos 
Estados-Membros em matéria de classificação das substâncias CMR das categorias 1, 2, 3 
seriam contornadas. Importa acautelar a segurança jurídica também no que respeita ao 
comércio mundial. Esta alteração está relacionada com as outras alterações aos artigos do 
título VII ("Autorização").

Alteração 124
Artigo 54, alínea b)

b) Substâncias que satisfaçam os critérios 
de classificação como mutagénicas da 
categoria 1 ou 2, de acordo com a Directiva 
67/548/CEE;

b) Substâncias classificadas como 
mutagénicas da categoria 1 ou 2, de acordo 
com a Directiva 67/548/CEE;
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Justificação

Antes de uma substância, ser autorizada impõe-se adoptar uma decisão juridicamente 
vinculativa sobre a sua classificação com base numa decisão de classificação uniforme, como 
categorias CMR 1 e 2. Caso contrário, as decisões do(s) comité(s) responsável/responsáveis 
dos Estados-Membros em matéria de classificação das substâncias CMR das categorias 1, 2, 
3 seriam contornadas. Importa acautelar a segurança jurídica também no que respeita ao 
comércio mundial. Esta alteração está relacionada com as outras alterações aos artigos do 
título VII ("Autorização").

Alteração 125
Artigo 54, alínea c)

c) Substâncias que satisfaçam os critérios de 
classificação como tóxicas para a 
reprodução da categoria 1 ou 2, de acordo 
com a Directiva 67/548/CEE;

c) Substâncias classificadas como tóxicas 
para a reprodução da categoria 1 ou 2, de 
acordo com a Directiva 67/548/CEE;

Justificação

Antes da autorização de uma substância, impõe-se adoptar uma decisão juridicamente 
vinculativa sobre a sua classificação com base numa decisão de classificação uniforme como 
categorias CMR 1 e 2 (da EU ou, futuramente, no GHS). Caso contrário, as decisões do(s) 
comité(s) responsável/responsáveis em matéria de classificação das substâncias CMR das 
categorias 1, 2, 3 seriam contornadas. Importa acautelar a segurança jurídica também no 
que respeita ao comércio mundial. Esta alteração está relacionada com as outras alterações 
aos artigos do título VII ("Autorização").

Alteração 126
Artigo 54, alínea f)

f) Substâncias, como as que apresentam 
propriedades perturbadoras do sistema 
endócrino ou que tenham propriedades 
persistentes, bioacumuláveis e tóxicas ou 
propriedades muito persistentes e muito 
bioacumuláveis, que não preenchem os 
critérios das alíneas d) e e) e que sejam 
identificadas com provocando efeitos 
graves e irreversíveis nos seres humanos e 
no ambiente equivalentes aos das outras 
substâncias mencionadas nas alíneas a) a 
e), caso a caso, de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 56.º.

Suprimido
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Justificação

Não existem critérios para definir as propriedades dos desreguladores endócrinos. A 
identificação de critérios para além dos previstos nas alíneas d) e e) do artigo 54º deve 
basear-se em provas científicas para não dar azo a decisões arbitrárias. A presente alteração 
está relacionada com as alterações apresentadas às disposições do Título VII: Autorização.

Alteração 127
Artigo 55, nº 1, alínea c), subalínea ii)

ii) uma data ou datas, pelo menos 18 meses 
antes da(s) data(s) de expiração, até às quais 
têm de ser recebidos os pedidos caso o 
requerente pretenda continuar a utilizar a 
substância ou colocá-la no mercado para 
determinadas utilizações após a(s) data(s) de 
expiração; estas utilizações continuadas 
serão permitidas após a data de expiração, 
até que seja tomada uma decisão sobre o 
pedido de autorização;

ii) uma data ou datas, pelo menos 18 meses 
antes da(s) data(s) de expiração, até às quais 
têm de ser recebidos os pedidos caso o 
requerente pretenda continuar a utilizar a 
substância ou colocá-la no mercado para 
determinadas utilizações após a(s) data(s) de 
expiração; estas utilizações continuadas 
serão permitidas, até que seja tomada uma 
decisão sobre o pedido de autorização; 

Alteração 128
Artigo 55, nº 2, parte introdutória

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 
utilizações e de exposição poderão ser 
isentadas da obrigatoriedade da autorização 
se o risco para a saúde humana e o 
ambiente decorrente da utilização da 
substância se encontrar adequadamente 
controlado. Ao determinar essas isenções, 
ter-se-á em conta, nomeadamente, o 
seguinte:

Alteração 129
Artigo 55, nº 4, alínea a)

a) Respeito dos critérios referidos nas 
alíneas d), e) e f) do artigo 54.º;

a) Respeito dos critérios referidos nas 
alíneas d) e e) do artigo 54.º;

Justificação

Não existem critérios para definir as propriedades dos desreguladores endócrinos. A 
identificação de critérios para além dos previstos nas alíneas d) e e) do artigo 54º deve 
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basear-se em provas científicas para não dar azo a decisões arbitrárias. A presente alteração 
está relacionada com as alterações apresentadas às disposições do Título VII: Autorização.

Alteração 130
Artigo 56, nº 1

 Identificação das substâncias referidas nas 
alíneas d), e) e f) do artigo 54.º

Identificação das substâncias referidas nas 
alíneas d) e e) do artigo 54.º

1. Para identificar as substâncias referidas 
nas alíneas d), e) e f) do artigo 54.º, 
aplicar-se-á o procedimento previsto nos n.os 
2 a 7 do presente artigo, antes de se fazer 
qualquer recomendação ao abrigo do n.º 3 
do artigo 55.º.

1. Para identificar as substâncias referidas 
nas alíneas d),  e e) do artigo 54.º, 
aplicar-se-á o procedimento previsto nos n.os 
2 a 7 do presente artigo, antes de se fazer 
qualquer recomendação ao abrigo do n.º 3 
do artigo 55.º.

Justificação

Não existem critérios para definir as propriedades dos desreguladores endócrinos. A 
identificação de critérios para além dos previstos nas alíneas d) e e) do artigo 54º deve 
basear-se em provas científicas para não dar azo a decisões arbitrárias. A presente alteração 
está relacionada com as alterações apresentadas às disposições do Título VII: Autorização.

Alteração 131
Artigo 56, nºs 2 e 3

2. A Comissão pode solicitar à Agência que 
elabore um processo de acordo com o anexo 
XIV relativo às substâncias que, na sua 
opinião, satisfazem os critérios estabelecidos 
nas alíneas d), e) e f) do artigo 54.º. A 
Agência transmitirá esse processo aos 
Estados-Membros.

2. A Comissão pode solicitar à Agência que 
elabore um processo de acordo com o anexo 
XIV relativo às substâncias que, na sua 
opinião, satisfazem os critérios estabelecidos 
nas alíneas d) e e) do artigo 54.º. A Agência 
transmitirá esse processo aos 
Estados-Membros.

3. Qualquer Estado-Membro pode elaborar 
um processo de acordo com o anexo XIV 
relativo às substâncias que, na sua opinião, 
satisfazem os critérios estabelecidos nas 
alíneas d), e) e f) do artigo 54.º e enviá-lo à 
Agência. A Agência transmitirá esse 
processo aos outros Estados-Membros.

3. Qualquer Estado-Membro pode elaborar 
um processo de acordo com o anexo XIV 
relativo às substâncias que, na sua opinião, 
satisfazem os critérios estabelecidos nas 
alíneas d) e e)  do artigo 54.º e enviá-lo à 
Agência. A Agência transmitirá esse 
processo aos outros Estados-Membros.

Justificação

Não existem critérios para definir as propriedades dos desreguladores endócrinos. A 
identificação de critérios para além dos previstos nas alíneas d) e e) do artigo 54º deve 
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basear-se em provas científicas para não dar azo a decisões arbitrárias. A presente alteração 
está relacionada com as alterações apresentadas às disposições do Título VII: Autorização.

Alteração 132
Artigo 57, nº 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. 

Justificação

Não é necessário um limite de tempo, pois as decisões relativas à concessão de uma 
autorização podem ser revistas em qualquer momento e modificadas ou, mesmo, anuladas. 
Um limite de tempo representaria unicamente um encargo suplementar para as empresas e as 
autoridades. A presente alteração está relacionada com as alterações apresentadas às 
disposições do Título VII: Autorização.

Alteração 133
Artigo 58, n° 2, parágrafo 1

2. As autorizações poderão ser revistas em 
qualquer altura se as circunstâncias da 
autorização inicial tiverem mudado de forma 
a afectar o risco para a saúde humana ou 
para o ambiente ou o impacto 
socioeconómico. 

2. As autorizações poderão ser revistas em 
qualquer altura se as circunstâncias da 
autorização inicial tiverem mudado de forma 
a afectar o risco para a saúde humana ou 
para o ambiente ou o impacto 
socioeconómico ou se, pelo menos, a 
maioria dos membros da Agência com 
direito a voto solicitar uma revisão.

Alteração 134
Artigo 58, n° 4

4. Se não for cumprida uma norma de 
qualidade do ambiente referida na 
Directiva 96/61/CE, podem rever-se as 
autorizações concedidas para a utilização da 
substância em causa.

4. Se não for cumprida uma norma de 
qualidade do ambiente referida na 
Directiva 96/61/CE, as autorizações 
concedidas para a utilização da substância 
em causa serão revistas.
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Justificação

Relacionada com a alteração ao artigo 55º.

Alteração 135
Artigo 59, n°s 4 e 5

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 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 
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.

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

5. O pedido pode incluir:
a) Uma análise socioeconómica realizada de 
acordo com o anexo XV;

d bis) Uma análise socioeconómica realizada 
de acordo com o anexo XV;

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.

d ter)  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.

Justificação

A análise socioeconómica e a análise das alternativas devem ser incluídas no pedido de 
autorização.
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Alteração 136
Artigo 60, n° 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 nº 4, alínea d), e com o nº 5 do artigo 
59º.

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 nº 4, alíneas d), d bis) e d ter) do 
artigo 59º.

Justificação

Relacionada com a alteração ao artigo 59º.

Alteração 137
Artigo 61, n° 3

3. Ao preparar o respectivo parecer, cada um 
dos comités referidos no nº 1 verificará em 
primeiro lugar se o pedido inclui toda a 
informação especificada no artigo 59º que se 
enquadre nas suas competências. Caso 
necessário, um comité solicitará informações 
adicionais ao requerente por forma a que o 
pedido esteja em conformidade com os 
requisitos referidos no artigo 59º. Cada 
comité levará também em linha de conta 
todas as informações apresentadas por 
terceiros.

3. Ao preparar o respectivo parecer, cada um 
dos comités referidos no nº 1 verificará em 
primeiro lugar se o pedido inclui toda a 
informação especificada no artigo 59º que se 
enquadre nas suas competências. Caso 
necessário, um comité solicitará informações 
adicionais ao requerente por forma a que o 
pedido esteja em conformidade com os 
requisitos referidos no artigo 59º. Cada 
comité levará também em linha de conta 
todas as informações apresentadas por 
terceiros, aos quais poderá, se necessário, 
solicitar informações adicionais.
Se um dos comités ou os dois comités 
decidirem que são necessárias informações 
adicionais sobre substâncias ou tecnologias 
alternativas, poderão encomendar um 
estudo sobre as alternativas disponíveis. 
Este estudo é financiado pela taxa de 
autorização fixada pela Agência.

Justificação

Os comités da Agência têm necessidade de uma maior flexibilidade para recolher 
informações e deveriam estar habilitados a encomendar relatórios independentes sobre 
potenciais substâncias alternativas. Disporiam, assim, destas informações adicionais ao 
pronunciarem-se sobre um pedido de autorização. No âmbito da legislação em vigor, os 
peritos nacionais já devem emitir pareceres sobre as alternativas mais seguras disponíveis. 
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Dado que os comités da Agência dispõem de dez meses para emitir um projecto de parecer, 
deveria ser possível realizar um estudo sobre as alternativas dentro deste prazo.

Alteração 138
Artigo 61, n° 4, alínea a)

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 
verificação da avaliação do risco efectuada 
pelo requerente da autorização para a saúde 
humana e/ou para o ambiente decorrente 
da(s) utilização(ões) da substância 
descrita(s) no pedido;

Justificação

Relacionada com a alteração ao artigo 59º.

Alteração 139
Artigo 61, n° 4, alínea b)

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 nº 5 do artigo 59º.

b) Comité de Análise Socioeconómica: uma 
verificação da avaliação dos factores 
socioeconómicos efectuada pelo requerente 
da autorização associados à(s) 
utilização(ões) da substância descrita(s) no 
pedido, se o pedido for feito em 
conformidade com as alíneas d bis) e d ter) 
do artigo 59º.

Justificação

Relacionada com a alteração ao artigo 59º.

Alteração 140
Artigo 63, nº 1

1. Os utilizadores a jusante que utilizem 
uma substância de acordo com o n.º 2 do 
artigo 53.º notificarão a Agência no prazo 
de três meses após a primeira entrega da 
substância. Para o efeito, utilizarão apenas 
o formato especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108.º.

Suprimido
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Justificação

Para os utilizadores a jusante que utilizem uma substância autorizada é instituído um 
processo de notificação. Conjuntamente com as vastas exigências em matéria de informação 
e de notificação aplicáveis ao processo de registo, tal constitui um encargo suplementar e 
superável, designadamente para as PME.

Alteração 141
Artigo 63, nº 2

2. A Agência criará e manterá actualizado 
um registo dos utilizadores a jusante que 
tiverem feito uma notificação de acordo 
com o n.º 1. A Agência facultará às 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros o acesso a essas 
informações.

Suprimido

Justificação

Para os utilizadores a jusante que utilizem uma substância autorizada é instituído um 
processo de notificação. Conjuntamente com as vastas exigências em matéria de informação 
e de notificação aplicáveis ao processo de registo, tal constitui um encargo suplementar 
insuperável, designadamente para as PME.

Alteração 142
Artigo 65, nº 2

2. No que diz respeito às substâncias que 
satisfaçam os critérios de classificação 
como cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas 
para a reprodução das categorias 1 e 2, e em 
relação às quais a Comissão propõe 
restrições à utilização pelo consumidor, o 
anexo XVI será alterado de acordo com o 
procedimento referido no n.º 3 do 
artigo 130.º. Não são aplicáveis os artigos 
66.º a 70.º.

2. No que diz respeito às substâncias 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 
das categorias 1 e 2, e em relação às quais a 
Comissão propõe restrições à utilização pelo 
consumidor, o anexo XVI será alterado de 
acordo com o procedimento referido no n.º 3 
do artigo 130.º. 

Justificação

Esta alteração visa a harmonização das alterações propostas às alíneas a, b e c do artigo 
54°. A presente alteração está relacionada com outras alterações apresentadas aos artigos 
contidos no Título VIII: Restrições ao fabrico, comercialização e utilização de certas 
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substâncias e preparações perigosas. 

Alteração 143
Artigo 65, nº 2 bis (novo)

2 bis. A Agência informará sem demora 
/publicará no seu sítio Web a informação 
de que um Estado-Membro ou a Comissão 
tenciona dar início a um procedimento 
para a introdução de restrições e informará 
igualmente as entidades que apresentaram 
um pedido de registo da substância em 
questão.

Justificação

As restrições são aplicáveis sem limite de tonelagem, ou seja, a volumes inferiores a uma 
tonelada por ano. As empresas que registaram uma substância, mas também as que não estão 
sujeitas à obrigação de registo (volumes inferiores a uma tonelada por ano) ou que ainda à 
mesma não estão sujeitas devido aos diversos prazos aplicáveis em função da tonelagem, têm 
o direito de ser informadas. A presente alteração está relacionada com outras alterações 
apresentadas aos artigos contidos no Título VIII: Restrições ao fabrico, comercialização e 
utilização de certas substâncias e preparações perigosas. 

Alteração 144
Artigo 66, nº 3, parte introdutória

3. A Agência publicará sem demora no seu 
sítio Web todos os processos conformes 
com o anexo XIV, incluindo as restrições 
sugeridas de acordo com os nºs 1 e 2, 
indicando claramente a data da publicação. 
Convidará todas as partes interessadas a 
apresentarem, individualmente ou em 
conjunto, nos três meses seguintes à data da 
publicação:

3. A Agência publicará sem demora no seu 
sítio Web sínteses dos processos relevantes, 
incluindo as restrições sugeridas de acordo 
com os nºs 1 e 2, indicando claramente a 
data da publicação. Convidará todas as 
partes interessadas a apresentarem, 
individualmente ou em conjunto, nos seis 
meses seguintes à data da publicação:

Justificação

Os processos podem conter informações empresariais e comerciais, bem como indicações 
protegidas pelo direito de autor. O prazo de três meses previsto para a emissão de parecer 
sobre uma matéria complexa afigura-se excessivamente restrito, designadamente no caso das 
PME.
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Alteração 145
Artigo 73, nº 2, alínea i bis) (nova)

 i bis) Criação e manutenção de um centro 
de excelência consagrado à comunicação 
dos riscos. Fornecimento de recursos 
centralizados e coordenados em matéria de 
informações sobre a utilização segura das 
substâncias químicas e das preparações. 
Facilitar a partilha de conhecimentos sobre 
as boas práticas no domínio da 
comunicação dos riscos.

Justificação

Um sistema de comunicação adequado e coerente baseado no risco facultará aos 
consumidores as informações e recomendações necessárias que lhes permitam utilizar com 
segurança e eficácia as substâncias ou preparações químicas.

Relacionada com as alterações aos considerandos 41 bis (novo), 69 e 70.

Alteração 146
Artigo 75, n° 1

1. O Conselho de Administração será 
composto por seis representantes dos 
Estados-Membros nomeados pelo Conselho 
e seis representantes nomeados pela 
Comissão, bem como por três elementos das 
partes interessadas, nomeados pela 
Comissão e sem direito a voto.

1. O Conselho de Administração será 
composto por onze representantes dos 
Estados-Membros nomeados pelo Conselho, 
após consulta do Parlamento Europeu, com 
base numa lista elaborada pela Comissão, a 
qual conterá um número de propostas de 
candidatura substancialmente mais elevado 
do que o número de membros a nomear, e 
por um representante nomeado pela 
Comissão, bem como por quatro elementos 
das partes interessadas (indústria, 
organizações de defesa dos consumidores, 
dos trabalhadores e do ambiente), 
nomeados pela Comissão e sem direito a 
voto.

A lista elaborada pela Comissão, 
conjuntamente com a documentação 
relevante, será transmitida ao Parlamento 
Europeu. Logo que possível, e o mais 
tardar no prazo de três meses a contar da 
recepção dessa comunicação, o Parlamento 
Europeu poderá apresentar o seu parecer 
ao Conselho, o qual procederá à nomeação 
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do Conselho de Administração.
Os membros do Conselho de Administração 
serão nomeados de modo a assegurar os 
mais altos padrões de competência, um 
amplo espectro de conhecimentos 
especializados e adequados, bem como, sem 
prejuízo destas características, a mais 
ampla repartição geográfica no âmbito da 
União Europeia.

Alteração 147
Artigo 85, nº 3

3. O presidente, os outros membros e os 
suplentes serão nomeados pelo Conselho de 
Administração, a partir de uma lista de 
candidatos qualificados adoptada pela 
Comissão, com base na sua experiência e 
competência no domínio da segurança 
química, das ciências naturais ou dos 
procedimentos regulamentares ou judiciais.

3. O presidente, os outros membros e os 
suplentes serão nomeados pelo Conselho de 
Administração. Este seleccionará os 
candidatos qualificados a partir de uma 
lista proposta pela Comissão na sequência 
de um concurso público efectuado 
mediante a publicação de um convite à 
apresentação de manifestações de interesse 
no Jornal Oficial da União Europeia, na 
imprensa e na Internet. Os membros da 
Câmara de Recurso serão seleccionados a 
partir de uma lista de candidatos 
qualificados adoptada pela Comissão, com 
base na sua experiência e competência no 
domínio da segurança química, das ciências 
naturais ou dos procedimentos 
regulamentares ou judiciais. Pelo menos um 
dos membros da Câmara de Recurso deve 
possuir experiência relevante em matéria 
de procedimentos judiciais.

Justificação

Dadas as atribuições da Câmara de Recurso, pelo menos um dos membros deve possuir 
experiência relevante em matéria de procedimentos judiciais. Devido à natureza das tarefas a 
preencher pela Câmara de Recurso, deve ser instaurado um processo transparente para a 
apresentação de candidaturas. 

Alteração 148
Artigo 109
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Artigo 109º Suprimido
Âmbito de aplicação

O disposto no presente título aplica-se:
a) às substâncias sujeitas a registo por um 
fabricante ou importador;
b) às substâncias abrangidas pelo âmbito 
de aplicação do artigo 1.º da 
Directiva 67/548/CEE, que satisfaçam os 
critérios de classificação como perigosas de 
acordo com essa directiva e que sejam 
colocadas no mercado estremes ou numa 
preparação acima dos limites de 
concentração especificados na Directiva 
1999/45/CE resultando na classificação da 
preparação como perigosa.

Justificação

A elaboração de um inventário de classificação e rotulagem em separado afigura-se 
supérflua, porquanto a classificação e a rotulagem são comunicadas no âmbito do registo 
e/ou das informações nucleares. Estas informações constam de uma base de dados 
estabelecida e mantida pela Agência, em conformidade com o disposto no nº 2, alínea d), do 
artigo 73º. A obrigação suplementar de notificação para efeitos de constituição de um tal 
inventário onera desnecessariamente fabricantes e importadores, sem que tal implique a 
aquisição de informações supletivas.

Alteração 149 
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 
dos Estados-Membros poderão apresentar à 
Agência propostas para uma classificação e 
rotulagem harmonizadas de acordo com o 
anexo XIV.

1. Após a entrada em vigor do presente 
regulamento, poderá igualmente ser 
introduzida a classificação e rotulagem 
harmonizadas a nível comunitário no anexo I 
da Directiva 67/548/CEE e da Directiva 
1999/45/CE. Para o efeito, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros poderão 
apresentar à Agência propostas para uma 
classificação e rotulagem harmonizadas de 
acordo com o anexo XIV.

Justificação

É inaceitável limitar a classificação harmonizada a alguns efeitos nocivos. Existem muitos 
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outros efeitos importantes sobre a saúde humana e o ambiente. A classificação é uma questão 
demasiado controversa para ser deixada ao simples critério da indústria. A classificação 
harmonizada permite resolver diferendos sem recorrer aos tribunais e, por conseguinte, 
poupar recursos. Além disso, a classificação das preparações determina se deve ser 
efectuada uma avaliação da segurança química (artigo 29°), pelo que importa dispor de uma 
classificação harmonizada para evitar incertezas e conflitos.

Alteração 150
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

Dada a natureza altamente inovadora do Regulamento, é necessário que os relatórios 
referentes ao seu funcionamento sejam apresentados mais cedo, nomeadamente a fim de 
garantir o controlo correcto e minucioso da sua aplicação. A presente alteração está 
relacionada com as outras alterações apresentadas aos artigos constantes do Título XI: 
Informação.

Alteração 151
Artigo 115, n° 3

3. O acesso às informações não 
confidenciais apresentadas nos termos do 
presente regulamento será permitido, no 
tocante a documentos detidos pelas 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros, em conformidade com a 
Directiva 2003/4/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho. Os Estados-Membros 
assegurarão o estabelecimento de um 
sistema mediante o qual qualquer parte 
interessada possa interpor recurso, com 
efeito suspensivo, contra decisões tomadas 
em relação ao acesso a documentos.

3. O acesso às informações não referidas no 
artigo 116° apresentadas nos termos do 
presente regulamento será permitido, no 
tocante a documentos detidos pelas 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros, em conformidade com a 
Directiva 2003/4/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho. Os Estados-Membros 
assegurarão o estabelecimento de um 
sistema mediante o qual qualquer parte 
interessada possa interpor recurso, com 
efeito suspensivo, contra decisões tomadas 
em relação ao acesso a documentos. A 
decisão relativa ao recurso será tomada no 
prazo de 30 dias.
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Justificação

É conveniente especificar que o artigo 115° se aplica unicamente às informações que 
pertencem à "zona cinzenta", ou seja, as informações que não são especificamente referidas 
no artigo 116° (que são sempre não confidenciais ou confidenciais). Por outro lado, é 
conveniente prever um prazo para as decisões relativas aos recursos.

Alteração 152
Artigo 115 bis (novo)

Artigo 115º bis
 Disposições específicas para a informação 

do grande público
1. Sem prejuízo dos requisitos em matéria 
de rotulagem previstos na Directiva 67/548 
ou na Directiva 1999/45/CE e no intuito de 
facilitar a utilização segura e sustentável, 
pelos consumidores, das substâncias 
químicas e preparações, os fabricantes 
facultarão informações assentes no risco 
através de rótulos apostos na embalagem de 
cada unidade colocada no mercado para 
venda aos consumidores, que indiquem os 
riscos associados à utilização aconselhada 
ou a situações previsíveis de utilização 
inadequada. 
A rotulagem será acompanhada, se for 
caso disso, do recurso a outros canais de 
comunicação, como sejam sítios Web, que 
facultem informações mais pormenorizadas 
sobre a segurança e a utilização da 
substância ou da preparação.
2. As Directivas 1999/45/CE e 
1967/548/CEE serão alteradas em 
conformidade.

Justificação

Um sistema de comunicação adequado e coerente baseado no risco facultará aos 
consumidores as informações e recomendações necessárias que lhes permitam gerir com 
segurança e eficácia os riscos decorrentes da utilização de substâncias ou preparações 
químicas.

Alteração 153
Artigo 116, nº 1, introdução

1. Não serão consideradas confidenciais as 1. Não serão consideradas confidenciais as 
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seguintes informações: seguintes informações, salvo se, caso a caso, 
o fabricante ou o importador demonstrar o 
contrário:

Justificação

É necessário prever a possibilidade de derrogações à regra de não confidencialidade, com 
base numa análise casuística nos motivos invocados pelo fabricante ou importador. Os 
métodos de análise inserem-se nas informações confidenciais e não são pertinentes para o 
grande  público. Esta alteração está relacionada com as outras alterações aos artigos do 
título XI ("Informação").

Alteração 154
Artigo 116, n° 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 nº 2;

i) As informações constantes da ficha de 
segurança, excepto quando essas 
informações forem consideradas como 
confidenciais mediante a aplicação do nº 2;

Justificação

A lista das informações que, regra geral, não são confidenciais é demasiado restrita. Não há 
razão para que os nomes dos registandos, as informações relativas à tonelagem ou as 
categorias de utilização sejam confidenciais. Estas informações são pertinentes para a 
protecção do ambiente e deveriam ser divulgadas, em conformidade com a Convenção de 
Aarhus. O nome do registando é necessário, a fim de eliminar os obstáculos à partilha de 
dados e à aplicação da regulamentação, e para que o público possa saber quem é 
responsável pelo fabrico ou pela importação de uma determinada substância química. Não 
divulgar o nome do registando seria contrário à noção de sistema transparente, sólido e sem 
corrupção.

Alteração 155
Artigo 116, n° 1, alínea k)

k) O facto de terem sido realizados ensaios 
em animais vertebrados.

k) Os ensaios que foram realizados em 
animais vertebrados.

Justificação

A lista das informações que, regra geral, não são confidenciais é demasiado restrita. Não há 
razão para que os nomes dos registandos, as informações relativas à tonelagem ou as 
categorias de utilização sejam confidenciais. Estas informações são pertinentes para a 
protecção do ambiente e deveriam ser divulgadas, em conformidade com a Convenção de 
Aarhus. O nome do registando é necessário, a fim de eliminar os obstáculos à partilha de 
dados e à aplicação da regulamentação, e para que o público possa saber quem é 
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responsável pelo fabrico ou pela importação de uma determinada substância química. Não 
divulgar o nome do registando seria contrário à noção de sistema transparente, sólido e sem 
corrupção.

Alteração 156
Artigo 116, nº 1, alínea k bis) (nova)

 k bis) O nome do registando;

Justificação

A lista das informações que, regra geral, não são confidenciais é demasiado restrita. Não há 
razão para que os nomes dos registandos, as informações relativas à tonelagem ou as 
categorias de utilização sejam confidenciais. Estas informações são pertinentes para a 
protecção do ambiente e deveriam ser divulgadas, em conformidade com a Convenção de 
Aarhus. O nome do registando é necessário, a fim de eliminar os obstáculos à partilha de 
dados e à aplicação da regulamentação, e para que o público possa saber quem é 
responsável pelo fabrico ou pela importação de uma determinada substância química. Não 
divulgar o nome do registando seria contrário à noção de sistema transparente, sólido e sem 
corrupção.

Alteração 157
Artigo 116, nº 1, alínea k ter) (nova)

 k ter) A(s) estrutura(s) química(s) da 
substância;

Justificação

A lista das informações que, regra geral, não são confidenciais é demasiado restrita. Não há 
razão para que os nomes dos registandos, as informações relativas à tonelagem ou as 
categorias de utilização sejam confidenciais. Estas informações são pertinentes para a 
protecção do ambiente e deveriam ser divulgadas, em conformidade com a Convenção de 
Aarhus. O nome do registando é necessário, a fim de eliminar os obstáculos à partilha de 
dados e à aplicação da regulamentação, e para que o público possa saber quem é 
responsável pelo fabrico ou pela importação de uma determinada substância química. Não 
divulgar o nome do registando seria contrário à noção de sistema transparente, sólido e sem 
corrupção.

Alteração 158
Artigo 116, nº 1, alínea k quater) (nova)

 k quater) O intervalo de tonelagem da 
substância;
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Justificação

A lista das informações que, regra geral, não são confidenciais é demasiado restrita. Não há 
razão para que os nomes dos registandos, as informações relativas à tonelagem ou as 
categorias de utilização sejam confidenciais. Estas informações são pertinentes para a 
protecção do ambiente e deveriam ser divulgadas, em conformidade com a Convenção de 
Aarhus. O nome do registando é necessário, a fim de eliminar os obstáculos à partilha de 
dados e à aplicação da regulamentação, e para que o público possa saber quem é 
responsável pelo fabrico ou pela importação de uma determinada substância química. Não 
divulgar o nome do registando seria contrário à noção de sistema transparente, sólido e sem 
corrupção.

Alteração 159
Artigo 116, nº 1, alínea k quinquies) (nova)

 k quinquies) O volume total de uma 
substância no mercado da União Europeia, 
com base em classes de volumes;

Justificação

A lista das informações que, regra geral, não são confidenciais é demasiado restrita. Não há 
razão para que os nomes dos registandos, as informações relativas à tonelagem ou as 
categorias de utilização sejam confidenciais. Estas informações são pertinentes para a 
protecção do ambiente e deveriam ser divulgadas, em conformidade com a Convenção de 
Aarhus. O nome do registando é necessário, a fim de eliminar os obstáculos à partilha de 
dados e à aplicação da regulamentação, e para que o público possa saber quem é 
responsável pelo fabrico ou pela importação de uma determinada substância química. Não 
divulgar o nome do registando seria contrário à noção de sistema transparente, sólido e sem 
corrupção.

Alteração 160
Artigo 116, nº 1, alínea k sexies) (nova)

 k sexies) As categorias de utilização;

Justificação

A lista das informações que, regra geral, não são confidenciais é demasiado restrita. Não há 
razão para que os nomes dos registandos, as informações relativas à tonelagem ou as 
categorias de utilização sejam confidenciais. Estas informações são pertinentes para a 
protecção do ambiente e deveriam ser divulgadas, em conformidade com a Convenção de 
Aarhus. O nome do registando é necessário, a fim de eliminar os obstáculos à partilha de 
dados e à aplicação da regulamentação, e para que o público possa saber quem é 
responsável pelo fabrico ou pela importação de uma determinada substância química. Não 
divulgar o nome do registando seria contrário à noção de sistema transparente, sólido e sem 
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corrupção.

Alteração 161
Artigo 116, nº 1, alínea k septies) (nova)

 k septies) A lista dos ingredientes das 
preparações;

Justificação

A lista das informações que, regra geral, não são confidenciais é demasiado restrita. Não há 
razão para que os nomes dos registandos, as informações relativas à tonelagem ou as 
categorias de utilização sejam confidenciais. Estas informações são pertinentes para a 
protecção do ambiente e deveriam ser divulgadas, em conformidade com a Convenção de 
Aarhus. O nome do registando é necessário, a fim de eliminar os obstáculos à partilha de 
dados e à aplicação da regulamentação, e para que o público possa saber quem é 
responsável pelo fabrico ou pela importação de uma determinada substância química. Não 
divulgar o nome do registando seria contrário à noção de sistema transparente, sólido e sem 
corrupção.

Alteração 162
Artigo 116, nº 1, alínea k octies) (nova)

 k octies) O relatório de segurança química.

Justificação

A lista das informações que, regra geral, não são confidenciais é demasiado restrita. Não há 
razão para que os nomes dos registandos, as informações relativas à tonelagem ou as 
categorias de utilização sejam confidenciais. Estas informações são pertinentes para a 
protecção do ambiente e deveriam ser divulgadas, em conformidade com a Convenção de 
Aarhus. O nome do registando é necessário, a fim de eliminar os obstáculos à partilha de 
dados e à aplicação da regulamentação, e para que o público possa saber quem é 
responsável pelo fabrico ou pela importação de uma determinada substância química. Não 
divulgar o nome do registando seria contrário à noção de sistema transparente, sólido e sem 
corrupção.

Alteração 163
Artigo 116, nº 2, alínea a)

a) Os pormenores acerca da composição 
completa de uma preparação;

a) Os pormenores quantitativos acerca da 
composição completa de uma preparação;
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Justificação

A informação do público sobre a composição integral das preparações é já a regra no caso 
dos produtos cosméticos e dos detergentes. Por conseguinte, o carácter confidencial deveria 
limitar-se aos dados quantitativos, caso contrário essa regra poderia ser posta em causa em 
actos legislativos correlatos.

Alteração 164 
Artigo 121

Outras responsabilidades das autoridades 
competentes

Outras responsabilidades das autoridades 
competentes

As autoridades competentes aconselharão os 
fabricantes, importadores, utilizadores a 
jusante e todos os outros interessados sobre 
as suas responsabilidades e obrigações 
respectivas, nos termos do presente 
regulamento, além dos documentos de 
orientação sobre a sua aplicação fornecidos 
pela Agência em conformidade com o n.º 2, 
alínea f), do artigo 73.º.

As autoridades competentes aconselharão os 
fabricantes, importadores, utilizadores a 
jusante e todos os outros interessados sobre 
as suas responsabilidades e obrigações 
respectivas, nos termos do presente 
regulamento, além dos documentos de 
orientação sobre a sua aplicação fornecidos 
pela Agência em conformidade com o n.º 2, 
alínea f), do artigo 73.º Cumpre associar e 
informar, em particular, as pequenas e 
médias empresas (PME), bem como os 
utilizadores a jusante. Esta medida inclui 
em particular, mas não exclusivamente, a 
prestação de aconselhamento às pequenas 
e médias empresas sobre o cumprimento 
das obrigações que lhes incumbem nos 
termos do presente regulamento.

Justificação

Especialmente as pequenas e médias empresas (PME), bem como os utilizadores a jusante 
podem precisar de ajuda para a aplicação do sistema REACH.

Alteração 165
Artigo 122, nº 1 bis (novo)

1 bis. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas necessárias para ajudar as 
empresas, em especial as PME e os 
utilizadores a jusante, na implementação 
do sistema REACH. 

Justificação

O sistema REACH terá impacto em numerosas empresas, não só do sector químico. Em 
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especial as PME e os utilizadores a jusante devem ser apoiados aquando da implementação 
do sistema REACH. 

Alteração 166
Artigo 125, parágrafo 1

Os Estados-Membros não poderão proibir, 
restringir ou entravar o fabrico, a 
importação, a colocação no mercado ou a 
utilização de uma substância, estreme, numa 
preparação ou num artigo, abrangida pelo 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento e que cumpra os seus requisitos 
e, se for caso disso, os de actos comunitários 
adoptados para a execução do presente 
regulamento.

Os Estados-Membros não poderão proibir, 
restringir ou entravar o fabrico, a 
importação, a colocação no mercado ou a 
utilização de uma substância, estreme, numa 
preparação ou num artigo, abrangida pelo 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento e que cumpra os seus requisitos 
e, se for caso disso, os de actos comunitários 
adoptados para a execução do presente 
regulamento.

Justificação

Em virtude do artigo 137º do Tratado que institui a Comunidade Europeia, as disposições 
adoptadas não impedem os Estados-Membros de conservar ou instituir medidas de protecção 
mais rigorosas. Tal inclui as disposições relativas à protecção dos trabalhadores. Se tiver 
sido efectuada uma avaliação de segurança relativamente a uma substância, há que partir do 
princípio de que a protecção dos trabalhadores se encontra suficientemente garantida. Por 
isso se propõe que, nos demais casos, não seja limitado o direito dos Estados-Membros de 
instituírem medidas de protecção mais rigorosas. 

Alteração 167
Artigo 125, nº 1 bis (novo)

1 bis. O nº 1 não afecta o direito dos 
Estados-Membros de, em conformidade 
com a legislação comunitária relativa à 
protecção dos trabalhadores, manterem ou 
instituírem medidas de protecção mais 
rigorosas, sempre que, para efeitos de 
utilização de uma substância, não tenha 
sido realizada uma avaliação de segurança 
química, de acordo com o disposto no 
presente regulamento. 

Justificação

Em virtude do artigo 137º do Tratado que institui a Comunidade Europeia, as disposições 
adoptadas não impedem os Estados-Membros de conservar ou instituir medidas de protecção 
mais rigorosas. Tal inclui as disposições relativas à protecção dos trabalhadores. Se tiver 
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sido efectuada uma avaliação de segurança relativamente a uma substância, há que partir do 
princípio de que a protecção dos trabalhadores se encontra suficientemente garantida. Por 
isso se propõe que, nos demais casos, não seja limitado o direito dos Estados-Membros de 
instituírem medidas de protecção mais rigorosas.

Alteração 168
Artigo 133, n° 1

1. 12 anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento, a Comissão levará a 
efeito uma revisão tendo em vista a 
aplicação da obrigação de realizar uma 
avaliação de segurança química e de a 
documentar num relatório de segurança 
química para as substâncias não abrangidas 
por esta obrigação devido a não estarem 
sujeitas a registo ou estarem sujeitas a 
registo mas serem fabricadas ou 
importadas em quantidades inferiores a 10 
toneladas por ano. Com base nesta revisão, 
a Comissão pode, em conformidade com o 
procedimento referido no nº 3 do artigo 
130º, ampliar esta obrigação.

1. 12 anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento, a Comissão levará a 
efeito uma revisão tendo em vista a 
aplicação da obrigação de realizar uma 
avaliação de segurança química e de a 
documentar num relatório de segurança 
química para as substâncias não abrangidas 
por esta obrigação devido a não estarem 
sujeitas a registo. Com base nesta revisão, a 
Comissão pode, em conformidade com o 
procedimento referido no nº 3 do artigo 
130º, ampliar esta obrigação.

Justificação

É conveniente especificar quem são as partes interessadas. Os trabalhadores devem estar 
representados no Conselho de Administração como os outros principais intervenientes.

Alteração 169
Anexo I, parte 6, ponto 6.5, parágrafo 2

No caso das substâncias que satisfaçam os 
critérios PBT e mPmB, o fabricante ou 
importador utilizará as informações obtidas 
na segunda etapa do ponto 5 ao pôr em 
prática nas suas instalações, e ao 
recomendá-las aos utilizadores a jusante, 
medidas de gestão de riscos tendentes a 
minimizar a exposição de pessoas e do 
ambiente. 

No caso das substâncias CMR destituídas 
de valor-limiar e no caso das substâncias 
que satisfaçam os critérios PBT e mPmB, o 
fabricante ou importador utilizará as 
informações obtidas na segunda etapa do 
ponto 5 ao pôr em prática nas suas 
instalações, e ao recomendá-las aos 
utilizadores a jusante, medidas de gestão de 
riscos tendentes a minimizar a exposição de 
pessoas e do ambiente. 

Justificação

O anexo I define, no seu ponto 6.4, as condições em presença das quais, para todos os perfis 
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de exposição, esta última pode "ser considerada adequadamente controlada". Para as 
substâncias que não tenham um valor-limiar ou um nível determinado de exposição sem 
efeitos (DNEL), será efectuada uma avaliação qualitativa da probabilidade de efeito no perfil 
de exposição em causa. Para as substâncias PBT e mPmB, as informações relativas às 
medidas de redução dos riscos obtidas na sequência da avaliação da exposição serão 
utilizadas para minimizar a exposição para a saúde humana e o ambiente.

Alteração 170
Anexo V, ponto 6.4, coluna 2

6.4. Em caso de resultado positivo, deve 
ponderar-se a realização de outros estudos 
de mutagenicidade.

6.4. Em caso de resultado positivo de um 
dos ensaios de mutagenicidade, deve 
ponderar-se a realização de outros estudos 
de mutagenicidade.

Justificação

O estudo in vitro de citogenicidade em células de mamíferos deve ser exigido no caso das 
substâncias em quantidades iguais ou superiores a uma tonelada, a fim de que essas 
substâncias possam ser devidamente classificadas em termos de mutagenicidade ou como 
substâncias PBT e mPmB. 

Alteração 171
Anexo V, parte 6, colunas 1 e 2, ponto 6.4.1 bis (novo)

Coluna 1 Coluna 2
6.4.1 bis. Estudo in vitro de citogenicidade 
em células de mamíferos

6.4.1 bis. Estudo não exigido se se dispuser 
de dados adequados de ensaios de 
citogenicidade in vivo.

Justificação

O estudo in vitro de citogenicidade em células de mamíferos deve ser exigido no caso das 
substâncias em quantidades iguais ou superiores a uma tonelada, a fim de que essas 
substâncias possam ser devidamente classificadas em termos de mutagenicidade ou como 
substâncias PBT e mPmB. 

Alteração 172
Anexo V, parte 6, colunas 1 e 2, ponto 6.4 bis (novo)

Coluna 1 Coluna 2
6.4 bis. Toxicidade aguda 6.4 bis. Estudo(s) não exigido(s) nos 

seguintes casos:
No caso dos gases e dos líquidos voláteis 
(pressão de vapor superior a 10-2 Pa, a 

- se, devido às propriedades químicas ou 
físicas da substância, não puderem ser 
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20 ºC), as informações fornecidas dirão 
respeito à via por inalação (6.4 bis.2).

administradas doses precisas da mesma; ou

- se a substância for corrosiva; ou
- se a substância for inflamável em 
contacto com o ar, à temperatura ambiente.

No caso das substâncias que não sejam 
gases, as informações referidas nos 
pontos 6.4 bis.1 a 6.4 bis.3 devem ser 
fornecidas em relação a, pelo menos, duas 
vias, sendo uma delas a via oral. A escolha 
da segunda via dependerá da natureza da 
substância e da via provável de exposição 
humana. Caso só haja uma via de 
exposição, só será necessário fornecer 
informações em relação a essa via.

A segunda via apropriada será escolhida da 
seguinte forma:

6.4 bis.1.  Por via oral
6.4 bis.2. Por inalação 6.4 bis.2. A via por inalação será a via de 

ensaio apropriada se:
1) For provável a exposição de pessoas por 
inalação; e
2) Se verificar uma das seguintes 
condições:
- a pressão de vapor da substância for 
superior a 10-2 Pa, a 20 C; ou
- a substância for um pó que contenha mais 
de 1 % de partículas, em massa, com 
granulometria MMAD (diâmetro 
aerodinâmico médio em massa) inferior a 
100 µm; ou
- a substância for utilizada de um modo que 
gere aerossóis, partículas ou gotículas de 
dimensões inaláveis (mais de 1 %, em 
massa, de partículas com MMAD inferior a 
100 µm).

6.4 bis.3. Por via dérmica 6.4 bis.3. A via dérmica será a via de ensaio 
apropriada se:
1) For provável o contacto com a pele 
durante a produção e/ou a utilização; e
2) As propriedades físico-químicas 
apontarem para uma taxa significativa de 
absorção através da pele; e
3) Se verificar uma das seguintes 
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condições:
- for observada toxicidade, em doses baixas, 
num ensaio de toxicidade aguda por via 
oral; ou
- forem observados efeitos sistémicos ou 
outros indícios de absorção em estudos de 
irritação da pele e/ou ocular; ou
- houver indicações, em ensaios in vitro, de 
absorção significativa por via dérmica; ou
- for conhecida a penetração ou toxidade 
aguda significativa por via dérmica de 
substâncias estruturalmente relacionadas.
A via dérmica não será a via de ensaio 
apropriada se a absorção através da pele 
for improvável, devido à massa molecular 
(superior a 800 ou diâmetro molecular 
superior a 15 Å) e a baixa lipossolubilidade 
(log Koctanol-água inferior a - 1 ou superior a 
4).

Justificação

Devem ser exigidas informações sobre a toxicidade aguda no caso das substâncias em 
quantidades iguais ou superiores a uma tonelada, a fim de garantir um nível básico de 
protecção dos trabalhadores e dos consumidores, bem como uma classificação em termos de 
toxicidade aguda. Além disso, em resultado dos acordos voluntários a nível nacional 
(Alemanha, por exemplo) ou multinacionais (BASF, por exemplo), estes dados já estão 
disponíveis e, por conseguinte, não implicam custos adicionais.

A toxicidade aguda é um índice de perigosidade que dá uma primeira indicação dos riscos 
que uma substância representa para a saúde humana. O conhecimento da toxicidade aguda 
de uma dada substância é por conseguinte particularmente importante para a protecção dos 
trabalhadores e dos consumidores. Por conseguinte, devia ser indicada relativamente a todas 
as substâncias cujo registo é obrigatório e não unicamente para as produzidas ou importadas 
em quantidade superior a 10 toneladas

Alteração 173
Anexo V, parte 7, colunas 1 e 2, ponto 7.1 ter (novo)

Coluna 1 Coluna 2
7.1 ter.  Degradação
7.1 ter.1.  Biótica
7.1 ter.1.1. Elevada biodegradabilidade 7.1 ter.1.1  Estudo não exigido se a 
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substância for inorgânica.

Justificação

Devem ser exigidas informações sobre a elevada biodegradabilidade no caso das substâncias 
em quantidades iguais ou superiores a um tonelada, a fim de que essas substâncias possam 
ser devidamente classificadas em termos de riscos para o ambiente.

Alteração 174
Anexo VI, colunas 1 e 2, ponto 6.5

Coluna 1 Coluna 2
Suprimido o ponto 6.5 Suprimido o ponto 6.5

Justificação

Relacionada com a transferência da toxicidade aguda do anexo VI para o anexo V.

Alteração 175
Anexo VI, colunas 1 e 2, ponto 7.2.1

Coluna 1 Coluna 2
Suprimido o ponto 7.2.1 Suprimido o ponto 7.2.1

Justificação

Relacionada com a transferência do ensaio do anexo VI para o anexo V. 
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Relatora de parecer: Lena Ek

(*) Cooperação reforçada entre comissões - artigo 47º do Regimento

BREVE JUSTIFICAÇÃO

A proposta que estabelece o sistema denominado REACH representa uma etapa importante na 
criação de uma sociedade mais saudável e mais respeitadora do ambiente na Europa, 
assegurando, concomitantemente, a competitividade do sector químico e melhorando a 
igualdade de condições aplicáveis às substâncias químicas no mercado interno.

O sistema REACH permite um desenvolvimento tecnológico mais direccionado para o 
respeito do ambiente. Actualmente, o mercado de tecnologia ambiental cresce a um ritmo 
anual de 5% a 20%. O sistema REACH vai permitir aprofundar os conhecimentos acerca de 
todas as substâncias e abrir a via a novas tecnologias, novas substâncias, bem como a novas 
empresas. Sob esta perspectiva, o sistema REACH é importante para a consecução dos 
objectivos da Agenda de Lisboa.

Todavia, as empresas têm, incessantemente, a necessidade de melhorar os seus desempenhos 
e isto sem descurar o mercado internacional. Um enquadramento regulamentar exequível 
constitui um dos numerosos factores susceptíveis de influenciar a competitividade no sector e 
as decisões das empresas quanto ao seu próprio desenvolvimento. Uma simplificação que 
consista em proceder à fusão de numerosas directivas numa única e em dispor de 
regulamentos comunitários sobre substâncias químicas será benéfica, quer para o sector 
industrial, quer para os consumidores.

Para simplificar e reforçar a proposta, a fim de aumentar a sua eficácia e aligeirar os seus 
custos para as PME, a relatora de parecer propõe o seguinte:
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Âmbito de aplicação

Por razões de eficácia, o âmbito de aplicação deveria ser definido com mais exactidão:
 Deviam ser concedidas excepções aos materiais reciclados, pois estes são indispensáveis 

ao desenvolvimento sustentável e a sua utilização não deveria ser limitada ao contexto do 
sistema REACH.

 Os minerais, os minérios e outras substâncias químicas não modificadas que se encontram 
na natureza deveriam ser exceptuados, na medida em que não se encontram classificados 
na categoria de CMR. Os minérios e os concentrados são transportados por atacado para 
outras instalações autorizadas já regidas por regulamentação comunitária e, portanto, não 
constituem um perigo para a saúde humana nem para o ambiente.

 As pastas utilizadas no fabrico do papel devem ser exceptuadas, pois não existe qualquer 
mais-valia em exigir testes onerosos e um registo para estes materiais, que são inócuos.

Dever de diligência e de informação na cadeia de aprovisionamento

Um dos aspectos essenciais do sistema REACH consiste na difusão da informação ao longo 
da cadeia de aprovisionamento, a fim de permitir às empresas tomar medidas óptimas na 
senda da protecção da saúde humana e do ambiente.

O direito dos utilizadores a jusante e dos consumidores a receberem informações adequadas 
acerca das substâncias químicas deveria ser reforçado. A relatora de parecer sugere, por 
conseguinte, que seja introduzido no sistema REACH um princípio geral de "dever de 
diligência". Acresce que o consumidor deverá poder usufruir sempre do direito a saber quais 
as substâncias químicas potencialmente perigosas que se encontram presentes num artigo.

Registo

Os requisitos do registo deveriam ser simplificados, reforçando-se, simultaneamente, o nível 
de protecção do ambiente:
 Quando as empresas já registaram uma substância para certas utilizações, o procedimento 

de registo para utilizações suplementares dessa mesma substância deve ser simplificado.
 O número de informações exigidas deve basear-se na média dos três últimos anos 

precedentes de produção, e não no ano civil em curso, a fim de permitir ao sistema tomar 
em conta as flutuações nos volumes de produção.

 As exigências quanto às informações a prestar obrigatoriamente no que diz respeito às 
actividades de investigação e desenvolvimento focalizadas sobre os produtos e 
procedimentos (R&D PPORP) deveriam ser limitadas. No desenvolvimento de um 
programa de investigação e desenvolvimento focalizado sobre os produtos  e os 
procedimentos não deverá ser necessário proceder a intercâmbios de informação no 
contexto da cadeia de aprovisionamento.

 As informações sobre a toxicidade, sobre a biodegradabilidade e sobre a inibição do 
crescimento em algas devem ser imperativamente prestadas para todas as substâncias.

Substâncias químicas contidas nos artigos

O artigo 6º prevê o registo de substâncias que, intencionalmente ou não, sejam susceptíveis de 
ser libertadas dos artigos. Atendendo a que as disposições do artigo 6º abrangem igualmente 
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os artigos importados, a sua formulação tem implicações consideráveis sobre o comércio e 
quase todos os parceiros comerciais manifestaram a sua preocupação quanto à formulação. 
Com efeito, quanto a este ponto, a proposta da Comissão é ambígua no que diz respeito ao 
conhecimento das libertações, à utilização razoavelmente previsível e à tomada em 
consideração prévia dos efeitos negativos. Acresce que não existe um mecanismo por via do 
qual as autoridades possam exigir informações previamente à notificação pelo produtor ou 
pelo importador. 

Consequentemente, são sugeridas as seguintes simplificações e melhorias:
 Em caso de dúvida, a Agência deve estar habilitada a solicitar o registo de uma substância 

susceptível de ser libertada. 
 As condições segundo as quais a Agência pode exigir esse registo devem basear-se na 

existência de um risco, a fim de garantir a compatibilidade com as disposições da OMC.
 As condições devem estar em consonância com as condições estipuladas na parte da 

proposta relativa à avaliação. 
 A Agência não deverá, necessariamente, estudar os casos para os quais ela já dispõe de 

informação na sequência de um registo anterior.

Uma substância, um registo (OSOR - One substance one registration) e a partilha de 
custos

O sistema REACH já torna obrigatória a partilha de dados relativos aos testes em animais, o 
que é indubitavelmente positivo. A partilha de dados de testes deveria ser, na medida do 
possível, o princípio director do sistema REACH, e deveriam ser envidadas diligências no 
sentido de um sistema baseado no princípio "uma substância - um registo", segundo o qual os 
dados são partilhados entre todas as empresas que utilizam a mesma substância. Um sistema 
deste tipo reduzirá os custos e os trâmites administrativos e melhorará a qualidade dos dados, 
pois ficará à disposição de todas as empresas mais informação. Como ponto de partida 
poderia ser seguido o seguinte modelo: em primeiro lugar, cumpriria alcançar um acordo 
voluntário, se necessário com a ajuda de uma instância de arbitragem. Na impossibilidade de 
esse acordo ser alcançado, seria utilizado um sistema objectivo de partilha de custos. Deste 
modo, todos os registandos suportariam, em partes iguais, os custos relativos aos testes. Tal 
sistema seria transparente e asseguraria os interesses das partes envolvidas que possuem um 
menor peso no mercado (na maioria dos casos, as PME).

Classificação por ordem de prioridade

Para certas substâncias produzidas em pequenas quantidades, os custos do sistema REACH 
são susceptíveis de ser elevados, o que poderia provocar a retirada de substâncias do mercado 
mais por razões do foro económico do que ambiental.

É óbvio que a solução não se encontra na flexibilização das exigências quanto às informações 
solicitadas. Todavia, poderia ser criado um mecanismo no sistema, no intuito de garantir que 
as substâncias específicas suspeitas pudessem ser facilmente identificadas.

A relatora de parecer manifesta, por conseguinte, a sua adesão a um sistema readaptado às 
substâncias químicas produzidas em pequenas quantidades, pelo qual um pedido mais exacto 
de informações se basearia nas necessidades actuais. Este sistema poderia ser lançado por um 
período inicial de recolha de dados, seguido de uma apreciação, por parte da Agência, das 
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necessidades ulteriores de informações.

Missão da Agência

É à Agência que deve incumbir a responsabilidade pela tomada de decisão em todas as fases 
do sistema REACH. Trata-se aqui do único modo de garantir um tratamento igual de todas as 
partes envolvidas, bem como um mesmo nível de protecção na saúde humana e do ambiente 
na Comunidade. O trabalho técnico associado à avaliação deveria ser sempre assegurado pelas 
autoridades nacionais competentes, onde a experiência existe e continuará a existir, mas a 
coordenação e a tomada de decisão deve competir em exclusivo à Agência. Esta deveria, 
consequentemente, ser responsável por: 
 Recolher e disponibilizar de um modo abrangente as informações existentes sobre as 

substâncias químicas, em particular aquelas que são provenientes dos novos 
Estados-Membros onde os controlos químicos foram até à data realizados pelo Estado;

 Avaliar as propostas de testes apresentadas no contexto do processo de registo;
 Criar catálogos de avaliação das substâncias;
 Definir os planos evolutivos e delegar tarefas nas autoridades dos diferentes 

Estados-Membros nos quais os trabalhos serão realizados.
Os Estados-Membros terão influência no processo de tomada de decisão em virtude da sua 
participação no Comité dos Estados-Membros e no contexto do Fórum.

As pequenas e médias empresas (PME)
A relatora de parecer manifesta a sua convicção de que os custos suportados pelas PME 
podem ser reduzidos de vários modos. Liminarmente, as PME activas em mercados com 
numerosos produtores e/ou importadores tirarão proveito do facto de a partilha acrescida de 
dados de testes num contexto "uma substância - um registo" (OSOR). Em seguida, no que diz 
respeito às PME activas nos mercados onde apenas estão presente alguns produtores e/ou 
importadores e onde a partilha de dados não será suficiente, um mecanismo de classificação 
por ordem de prioridades evitaria testes inúteis.

Os Estados-Membros poderiam proporcionar, igualmente, uma ajuda financeira às PME em 
certas situações a fim de aligeirar os custos de registo e de testes. Segundo a actual cláusula 
"de minimis" atinente às ajudas de Estado, toda a ajuda que não ultrapasse os 100.000 euros 
num período de três anos é autorizada. Acresce que, no contexto da "isenção por categorias" 
para as PME, as ajudas de Estado para investimentos (que poderiam cobrir também, 
parcialmente, os custos dos testes) são em certa medida autorizadas.

Por último, caso se verifique que o sistema REACH  cria dificuldades relevantes em certos 
sectores e/ou regiões onde operam muitas PME (por exemplo, as indústrias têxteis ou de 
curtumes), seria possível utilizar o "Fundo de Adaptação ao Crescimento" que está 
actualmente a ser implantado no contexto dos novos Fundos Estruturais e de Coesão.

Aspectos internacionais do REACH

O sistema REACH  deveria constituir a primeira etapa para a execução de um sistema global 
destinado a testar, a avaliar e a registar as substâncias químicas. O sistema deve, por 
conseguinte, estar em contacto, na medida do possível, com outros programas internacionais 
tais como o "Global HPV Portal", ao abrigo do qual são disponibilizadas informações 
relativas aos riscos associados às substâncias químicas que têm um volume de produção 
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elevado. Esta diligência garantirá a compatibilidade com a OMC e criará, simultaneamente, 
uma plataforma de intercâmbio de informações para a indústria, os Governos e as ONG.

A UE deveria igualmente tomar iniciativas destinadas a estabelecer acordos bilaterais com os 
países terceiros no que diz respeito ao reconhecimento mútuo dos dados dos testes. Acresce 
que as informações não confidenciais relativas a substâncias, recolhidas no contexto do 
sistema REACH, deveriam ser partilhadas à escala internacional. Para os países em 
desenvolvimento, a UE deveria poder propor uma ajuda na execução de regulamentação 
relativa a substâncias químicas, transferência de conhecimentos, bem como assistência à 
aplicação de critérios REACH, já que é importante que o comércio com estes países não seja 
limitado pela sua eventual dificuldade em cumprir os padrões referidos.

Investigação

A execução do sistema REACH deveria ser acompanhada de um enquadramento global 
destinado a desenvolver e a apoiar a investigação sobre substâncias químicas alternativas 
àquelas que contêm uma perigosidade intrínseca. Em Massachusetts, foi criado um instituto 
para executar esse tipo de investigações e propor resultados às empresas no contexto da 
legislação relativo à segurança das substâncias químicas.

Seria desejável implantar um programa comunitário ou "instituto virtual" para investigação 
em tecnologia duradoura, por exemplo, no contexto da nova parceria pública-privada 
"Plataforma Tecnológica Europeia para uma Química Sustentável". Poderia ser examinada a 
possibilidade de serem concedidos fundos suplementares a esta iniciativa aquando da 
discussão sobre o próximo Programa-Quadro para a investigação.

É igualmente necessária uma investigação mais desenvolvida sobre métodos alternativos de 
teste que permitem limitar os testes sobre os animais e diminuir os respectivos custos. A 
Directiva  86/609/CEE do Conselho, 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, exorta ao desenvolvimento e à 
validação de métodos alternativos. O CEVMA - Centro Europeu de Validação de Métodos 
Alternativos foi criado a fim de dar resposta a esta directiva. Tais iniciativas carecem de apoio 
financeiro acrescido e o seu alcance deverá ser alargado a fim de incluir a investigação 
essencial.
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ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 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 Comissão* Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 3 bis (novo)

(3 bis) A formação de competências nos 
novos Estados-Membros deveria ser um 
objectivo da legislação comunitária relativa 
às substâncias químicas, a fim de garantir 
um elevado nível de protecção da saúde e 
do ambiente.

Alteração 2
Considerando 8

(8)  A responsabilidade pela gestão dos 
riscos das substâncias deve caber às 
empresas que fabricam, importam, colocam 
no mercado ou utilizam essas substâncias. 

(8) A responsabilidade pela gestão dos riscos 
das substâncias e pela informação sobre os 
riscos das substâncias deve caber às 
empresas que fabricam, importam, colocam 
no mercado ou utilizam essas substâncias.

As informações relativas à aplicação do 
REACH devem ser de fácil acesso, 
nomeadamente para as empresas muito 
pequenas, que não devem ser 
desproporcionadamente penalizadas pelos 
procedimentos de execução.

Justificação

Precede a introdução do "dever de prudência" nas alterações seguintes.

O REACH deve representar uma possibilidade de inclusão das empresas, incluindo as 
empresas muito pequenas, e não um obstáculo que as exclua.

* JO C ... / Ainda não publicado em JO.
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Alteração 3
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.

Alteração 4
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, 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. 

Entre essas medidas incluem-se o dever de 
descrever, documentar e comunicar de 
forma transparente e adequada os riscos 
decorrentes da produção, utilização e 
eliminação de cada substância. Os 
produtores e utilizadores a jusante deverão 
seleccionar uma substância, para efeitos de 
produção e utilização, com base nas 
substâncias de menor perigo disponíveis.
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Justificação

Introdução do princípio do "dever de prudência".

Alteração 5
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 informações 
sobre as mesmas; a avaliação dos riscos e a 
utilização segura devem ser consideradas 
com base na exposição real. As 
informações existentes devem ser colocadas 
à disposição, sob reserva do respeito do 
sigilo comercial de dados confidenciais, 
antes de serem realizados novos ensaios, 
designadamente em animais.

Justificação

A utilização de informações já existentes acelera o processo de avaliação e permite evitar 
ensaios em animais.

Alteração 6
Considerando 18

(18) Para efeitos de controlo do 
cumprimento e avaliação e por motivos de 
transparência, as informações sobre essas 
substâncias, assim como outras informações 
conexas, inclusive as que se referem às 
medidas de gestão dos riscos, devem ser 
transmitidas às autoridades competentes, 
excepto em casos definidos em que isso 
seria desproporcionado.

(18) Para efeitos de controlo do 
cumprimento e avaliação e por motivos de 
transparência, as informações sobre essas 
substâncias, assim como outras informações 
conexas, inclusive as que se referem às 
medidas de gestão dos riscos, devem ser 
transmitidas à Agência, excepto em casos 
definidos em que isso seria 
desproporcionado.

Alteração 7
Considerando 23

(23) Deve permitir-se que um elemento de 
um grupo de vários registandos transmita as 
informações em nome dos outros, de acordo 
com regras que assegurem que todas as 

(23) Deve permitir-se que um elemento de 
um grupo de vários registandos transmita as 
informações em nome dos outros, de acordo 
com regras que assegurem que todas as 
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informações exigidas são comunicadas e que 
permitam que os custos sejam partilhados.

informações exigidas são comunicadas e que 
permitam que os custos sejam partilhados. 
Todavia, devem ser adoptadas orientações 
adequadas para garantir o acesso e a 
representação das PME nesse consórcio.

Justificação

Para que os consórcios sejam acessíveis às PME, devem ser adoptadas medidas adequadas 
para garantir a representação e a defesa dos interesses das PME.

Alteração 8
Considerando 28 bis (novo)

(28 bis) Por motivos de exequibilidade, os 
resíduos e materiais utilizados com as 
matérias-primas secundárias ou como 
fontes de energia ficam isentos. Produzir 
valor ("valorização") a partir de resíduos e 
materiais utilizados como matérias-primas 
secundárias ou como fonte de energia por 
via de operações de recuperação contribui 
para o objectivo comunitário de um 
desenvolvimento sustentável, e o presente 
regulamento não introduz exigências 
susceptíveis de diminuir os incentivos para 
essa reciclagem e essa recuperação.

Justificação

A integração de matérias-primas recicladas no campo de aplicação do sistema REACH 
poderia representar um entrave sério às acções de reciclagem e de recuperação e, por 
conseguinte, aumentar a necessidade de recursos não renováveis. Cumpre especificar, 
claramente, que a) deve ser evitada uma legislação dupla; b) a reciclagem não deve, de modo 
algum, ser desencorajada em consequência do sistema REACH. Os esforços de reciclagem, 
as autorizações de exploração e a utilização de materiais reciclados como "matérias-primas 
secundárias extraídas de resíduos" já estão regulamentados por legislação comunitária em 
vigor.

Alteração 9
Considerando 28 ter (novo)

(28 ter) Por razões de eficácia, de 
uniformidade e de equidade do sistema, a 
lista das substâncias incluídas nos anexos 
II e III (substâncias isentas do registo 
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obrigatório) será examinada por um grupo 
de peritos técnicos e científicos, a fim de 
que possam ser adoptados critérios para a 
inclusão de dados nesses anexos. Com base 
nesses critérios, o conteúdo dos anexos 
poderá ser actualizado de forma a 
corresponder aos princípios em vigor, e 
neles poderão ser incluídas novas 
substâncias que cumpram os requisitos dos 
anexos.  

Justificação

O anexos II e III relativos às isenções do registo obrigatório das substâncias remontam aos 
anos 60 e 70 e desde então não foram actualizados. Consequentemente, os Estados-Membros 
que aderiram à União Europeia recentemente não puderam influir no seu conteúdo. Se os 
anexos II e III não forem actualizados, suscitarão incerteza e confusão para as empresas. A 
sua actualização melhoraria a aplicabilidade, a uniformidade e a relação custo-eficácia da 
proposta REACH, sem impedir, no entanto, a realização dos objectivos da protecção da 
saúde e do ambiente.

Alteração 10
Considerando 29 bis (novo)

 (29 bis) Para ajudar as empresas e, em 
particular, as pequenas e médias empresas, 
a cumprir os requisitos do presente 
regulamento, os Estados-Membros, em 
cooperação com a Comissão, devem criar 
uma vasta rede de assistência.

Justificação

A maioria das empresas que serão abrangidas pelo sistema REACH são pequenas e médias 
empresas (PME). É conveniente velar para que a legislação não lhes imponha encargos 
administrativos demasiado pesados. Na prática, a melhor solução pode variar de um Estado 
para outro, consoante o seu quadro institucional. Por conseguinte, os Estados-Membros 
deveriam ser responsáveis pela criação de uma rede adequada das medidas de apoio 
necessárias.

 
Alteração 11

Considerando 31 bis (novo)

(31 bis) A Agência é responsável pelo 
registo e a avaliação nos termos do 
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presente regulamento. A Agência será 
assistida pelas autoridades nacionais no 
que se refere à assistência técnica e 
manter-se-á em estreito contacto com essas 
autoridades em todas as circunstâncias.

Alteração 12
Considerando 31 ter (novo)

(31 ter) A Agência elabora orientações, em 
conformidade com o Anexo I, sobre a 
aplicação das categorias de utilização e 
exposição nos requisitos de informação 
previstos no presente regulamento; 

Alteração 13
Considerando 32

(32) Para garantir a actualização das 
informações à disposição das autoridades, 
deve introduzir-se uma obrigação de 
informar a Agência de determinadas 
alterações da informação.

(32) Para garantir a actualização das 
informações à disposição das autoridades, 
deve introduzir-se a obrigação mútua de a 
Agência informar as autoridades nacionais 
de determinadas alterações e as 
autoridades nacionais, por seu lado, 
informarem a Agência, à qual cabe a 
responsabilidade global.

Justificação

O intercâmbio de informações facilita o trabalho das autoridades nacionais e da Agência.

Alteração 14
Considerando 33

(33) A partilha e a apresentação conjunta de 
informações devem ser incentivadas para 
aumentar a eficácia do presente regulamento 
em toda a Comunidade.

(33) A partilha e a apresentação conjunta de 
informações devem ser incentivadas para 
aumentar a eficácia do presente regulamento 
em toda a Comunidade. Todavia, devem ser 
adoptadas orientações adequadas para que 
as PME possam beneficiar das vantagens 
oferecidas pelas estruturas dos consórcios 
em que estão representadas.
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Justificação

Para que os consórcios sejam acessíveis às PME, devem ser adoptadas medidas adequadas 
para garantir a representação e a defesa dos interesses das PME.

Alteração 15
 Considerando 33 bis (novo)

(33 bis) A Agência elabora orientações a 
seguir para o estabelecimento da partilha 
de custos, nos casos em que as partes não 
possam estabelecer um acordo 
internamente. Essas orientações devem ser 
equitativas e transparentes, bem como 
reflectir o número das partes implicadas e 
os respectivos volumes de produção.    

Alteração 16
Considerando 41

(41) Parte da responsabilidade pela gestão 
dos riscos das substâncias consiste na 
transmissão de informações sobre essas 
substâncias a outros profissionais, o que 
também é indispensável para que estes 
últimos assumam as suas responsabilidades.

(41) Parte da responsabilidade pela gestão 
dos riscos das substâncias consiste na 
transmissão de informações sobre essas 
substâncias a outros profissionais e não 
profissionais da forma mais adequada 
possível, o que também é indispensável para 
que estes últimos assumam as suas 
responsabilidades em matéria de gestão dos 
riscos e de utilização das substâncias e 
preparações.

Justificação

Relacionada com a alteração ao considerando 16. Um sistema de comunicação adequado e 
coerente baseado no risco facultará aos consumidores as informações e recomendações 
necessárias que lhes permitam gerir com segurança e eficácia os riscos decorrentes da 
utilização de substâncias ou preparações químicas.

Alteração 17
Considerando 42

(42) Uma vez que a ficha de segurança (42) Uma vez que a ficha de segurança 
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existente já está a ser utilizada como 
ferramenta de comunicação no âmbito da 
cadeia de abastecimento de substâncias e 
preparações, é adequado desenvolvê-la e 
torná-la parte integrante do sistema 
estabelecido ao abrigo do presente 
regulamento.

existente já está a ser utilizada como 
ferramenta de comunicação no âmbito da 
cadeia de abastecimento de substâncias e 
preparações, é adequado desenvolvê-la e 
torná-la parte integrante do sistema 
estabelecido ao abrigo do presente 
regulamento. Todavia, devem ser previstos 
outros métodos de comunicação de 
informações aos consumidores sobre os 
riscos e a utilização segura de substâncias e 
preparações.

Justificação

Relacionada com a alteração ao considerando 16.

Alteração 18
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 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 e fornecer informações sobre a 
sua utilização segura ao longo da cadeia de 
abastecimento até ao utilizador final, o 
consumidor.

Justificação

Relacionada com a alteração ao considerando 16.

Alteração 19
Considerando 46 bis (novo)
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 (46 bis) Se o fabricante ou o importador de 
uma substância, estreme ou numa 
preparação, não tiver a intenção de 
solicitar o registo dessa substância, 
notificará a Agência e os utilizadores a 
jusante em conformidade.

Justificação

As actuais disposições do sistema REACH suscitaram, entre os utilizadores a jusante, o 
receio de que as substâncias não pudessem ser registadas por razões de ordem económica. 
Este facto poderia ter um impacto significativo sobre as empresas. Por conseguinte, é 
necessário que os fabricantes e os importadores prestem informações prévias aos utilizadores 
a jusante, para que estes possam entabular negociações com os fabricantes e os importadores 
a fim de evitar a retirada de substâncias críticas ou encontrar uma alternativa adequada.

Alteração 20
Considerando 48

(48) Além disso, é necessário criar 
confiança na qualidade geral dos registos e 
garantir que o grande público, assim como 
todas as partes interessadas da indústria 
química estejam confiantes de que as 
empresas cumprem as obrigações que lhes 
são impostas; assim, é conveniente que o 
mesmo Estado-Membro esteja dotado de 
competências para verificar a 
conformidade dos registos apresentados 
para o efeito.

(48) A confiança na qualidade geral dos 
registos apenas pode ser reforçada se for 
atribuída à Agência a responsabilidade 
geral pela gestão da nova política em 
matéria de substâncias químicas. Para esse 
efeito, é também indispensável que o 
presente regulamento seja aplicado e 
controlado em moldes uniformes em todos 
os Estados-Membros e que tanto os 
consumidores como a indústria química 
possam confiar no controlo do 
cumprimento das disposições. As 
autoridades dos Estados-Membros 
cooperam estreitamente com a Agência na 
verificação da conformidade dos registos 
com as disposições.

Alteração 21
Considerando 49

(49) A Agência deve igualmente estar 
dotada de competências para solicitar mais 
informações aos fabricantes, importadores 

(49) A Agência deve igualmente estar 
dotada de competências para solicitar mais 
informações aos fabricantes, importadores 
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ou utilizadores a jusante sobre substâncias 
suspeitas de constituir um risco para a saúde 
ou para o ambiente, nomeadamente em razão 
da sua presença no mercado interno em 
grandes volumes, com base em avaliações 
efectuadas pelas autoridades competentes 
dos Estados-Membros. Para o efeito, os 
Estados-Membros devem programar e 
providenciar recursos, mediante o 
estabelecimento de planos evolutivos. Se a 
utilização de produtos intermédios isolados 
nas instalações provocar um risco 
equivalente ao nível de preocupação 
decorrente da utilização de substâncias 
sujeitas a autorização, os Estados-Membros 
também devem ter a possibilidade de 
solicitar mais informações, quando isso se 
justificar.

ou utilizadores a jusante sobre substâncias 
suspeitas de constituir um risco para a saúde 
ou para o ambiente, nomeadamente em razão 
da sua presença no mercado interno em 
grandes volumes, com base em avaliações 
por si efectuadas. Para o efeito, a Agência 
deve programar e providenciar recursos. Se a 
utilização de produtos intermédios isolados 
nas instalações provocar um risco 
equivalente ao nível de preocupação 
decorrente da utilização de substâncias 
sujeitas a autorização, os Estados-Membros 
também devem ter a possibilidade de 
solicitar mais informações, quando isso se 
justificar.

Alteração 22
Considerando 70

(62) Para preparar uma proposta de 
restrições e para que essa legislação 
funcione eficazmente, devem existir boas 
formas de cooperação, coordenação e 
informação entre os Estados-Membros, a 
Agência, outros organismos da Comunidade, 
a Comissão e as partes interessadas.

(62) Para preparar uma proposta de 
restrições e para que essa legislação 
funcione eficazmente, devem existir boas 
formas de cooperação, coordenação e 
informação entre os Estados-Membros, a 
Agência, outros organismos da Comunidade, 
a Comissão e as partes interessadas. Cabe à 
Agência a responsabilidade cimeira nesta 
matéria.

Alteração 23
Considerando 70

(70) A estrutura da Agência deve adequar-se 
às funções que ela tem de desempenhar. A 
experiência com agências comunitárias 
semelhantes dá algumas orientações a este 
respeito, embora a estrutura tenha de ser 
adaptada para satisfazer as necessidades 
específicas do presente regulamento.

(70) A estrutura da Agência deve adequar-se 
às funções que ela tem de desempenhar. A 
experiência com agências comunitárias 
semelhantes dá algumas orientações a este 
respeito, embora a estrutura tenha de ser 
adaptada para satisfazer as necessidades 
específicas do presente regulamento. Neste 
contexto, é conveniente criar no âmbito da 
Agência um centro de excelência 
consagrado à comunicação dos riscos.
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Alteração 24
Considerando 73

(73) O Conselho de Administração deve ter 
os poderes necessários para elaborar o 
orçamento, verificar a sua aplicação, fixar a 
estrutura e o montante das taxas a cobrar, 
elaborar regras internas, adoptar 
regulamentos financeiros e nomear o 
director executivo. 

(73) O Conselho de Administração deve ter 
os poderes necessários para elaborar o 
orçamento, verificar a sua aplicação, fixar a 
estrutura e o montante das taxas a cobrar, 
elaborar regras internas, adoptar 
regulamentos financeiros e nomear o 
director executivo. Em conformidade com o 
objectivo de promoção de métodos 
alternativos aos ensaios com animais, 
cumpre disponibilizar, a título do 
Programa-Quadro de Investigação, um 
quadro financeiro adequado para o 
desenvolvimento de métodos alternativos. 

Justificação

Para promover métodos alternativos aos ensaios com animais, cumpre disponibilizar um 
adequado quadro financeiro a título do Sétimo Programa-Quadro de Investigação, destinado 
ao desenvolvimento de métodos alternativos, quadro esse que pode ser utilizado para ter em 
conta os requisitos de informação visados no presente regulamento.

Alteração 25
Considerando 90

(90) Os relatórios sobre a aplicação do 
regulamento, apresentados periodicamente 
pelos Estados-Membros e pela Agência, 
serão um meio indispensável para 
acompanhar a aplicação da legislação em 
matéria de produtos químicos, bem como as 
tendências neste domínio; as conclusões 
extraídas dos resultados dos relatórios serão 
instrumentos úteis e práticos para a revisão 
do regulamento e, se necessário, para a 
formulação de propostas de alterações.

(90) Os relatórios sobre a aplicação do 
regulamento, apresentados periodicamente 
pelos Estados-Membros e pela Agência, 
serão um meio indispensável para 
acompanhar a aplicação da legislação em 
matéria de produtos químicos, bem como as 
tendências neste domínio; as conclusões 
extraídas dos resultados dos relatórios serão 
instrumentos úteis e práticos para a revisão 
do regulamento e, se necessário, para a 
formulação de propostas de alterações. Para 
o efeito, a Comissão procederá a uma 
avaliação ex post do impacto do 
regulamento cinco anos após a sua 
aplicação, para verificar se o regulamento 
permitiu atingir os objectivos inicialmente 
fixados e se o funcionamento do mercado 
interno, bem como a respectiva 
concorrência, foram preservados.
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Justificação
Tendo em conta a importância do sistema regulamentar instituído pelo regulamento REACH, 
é necessário avaliar os resultados obtidos durante os cinco primeiros anos de aplicação, a 
fim de verificar se os objectivos iniciais foram atingidos e, no caso contrário, proceder aos 
ajustamentos necessários. 

Alteração 26
Considerando 93

(93) Para que o sistema estabelecido pelo 
presente regulamento funcione eficazmente, 
devem existir boas formas de cooperação e 
de coordenação entre os Estados-Membros, 
a Agência e a Comissão no que diz respeito 
ao controlo do seu cumprimento.

(93) Para que o sistema estabelecido pelo 
presente regulamento funcione eficazmente, 
devem existir boas formas de cooperação e 
de coordenação entre os Estados-Membros, 
a Agência e a Comissão no que diz respeito 
ao controlo do seu cumprimento.

Incumbirá à Agência a responsabilidade 
central pela gestão do presente 
regulamento.

Alteração 27
Considerando 104 bis (novo)

 (104 bis) Produzir valor ("valorização") a 
partir de resíduos e materiais utilizados 
como matérias-primas secundárias ou 
como fonte de energia por via de operações 
de recuperação, contribui para o objectivo 
comunitário de um desenvolvimento 
sustentável. O presente regulamento não 
introduz requisitos susceptíveis de afectar a 
reciclagem e a recuperação e, desse modo, 
aumentar a necessidade de recursos não 
renováveis.

Justificação
Os resíduos e os materiais utilizados como matérias-primas secundárias ou como fonte de 
energia por via de operações de recuperação, tal como definidos na directiva-quadro relativa 
aos resíduos ou pelas normas europeias, devem ser excluídos do sistema REACH porque já 
estão regulamentados pela legislação comunitária relativa aos resíduos. A Directiva 
91/156/CEE introduz o conceito de "matérias-primas secundárias obtidas a partir de 
resíduos"  e a alínea b) do artigo 3º estipula que os Estados-Membros tomarão medidas 



PE 353.529v03-00 562/957 RR\586024PT.doc

PT

adequadas para promover "o aproveitamento dos resíduos por reciclagem, reemprego, 
reutilização ou qualquer outra acção tendente à obtenção de matérias-primas secundárias ou 
a utilização de resíduos como fonte de energia".

Alteração 28
Artigo 2, nº 1, alínea c bis) (nova)

 c bis) As substâncias, preparações ou 
artigos que constituam resíduos na acepção 
da Directiva  91/156/CEE do Conselho, de 
18 de Março de 1991, que altera a Directiva 
75/442/CEE* sobre resíduos; 
__________
* JO L 78, de 26.3.1991, p. 32.

Justificação

A integração de matérias-primas recicladas no campo de aplicação do sistema REACH 
poderia representar um entrave sério às acções de reciclagem e de recuperação e, por 
conseguinte, aumentar a necessidade de recursos não renováveis. Cumpre especificar, 
claramente, que a) deve ser evitada uma legislação dupla; b) a reciclagem não deve, de modo 
algum, ser desencorajada em consequência do sistema REACH. Os esforços de reciclagem, 
as autorizações de exploração e a utilização de materiais reciclados como "matérias-primas 
secundárias extraídas de resíduos" já estão regulamentados por legislação comunitária em 
vigor.

Alteração 29
Artigo 2, nº 1, alínea c ter) (nova)

 c ter) A matérias-primas de origem natural, 
não vendidas ao grande público e 
unicamente destinadas a ser utilizadas em 
instalações submetidas à Directiva 
96/61/CE.

Justificação

Inúmeras matérias-primas, tanto orgânicas como inorgânicas, contêm materiais CMR no seu 
estado natural em concentrações abrangidas pela classificação. As matérias-primas 
primárias são utilizadas em unidades de produção de metais. Essas instalações estão 
submetidas às disposições relativas à prevenção e controlo integrados da poluição (Directiva 
96/61/CE) e às outras disposições regulamentares europeias sobre a protecção dos 
trabalhadores e do ambiente. Esta alteração não afecta o nível de protecção dos 
trabalhadores ou do ambiente, mas reduz os encargos burocráticos da indústria.
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Alteração 30
Artigo 2, nº 1, alínea c quater) (nova)

c quater) A produtos do tabaco, na acepção 
da Directiva 2001/37/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de Junho de 
2001, relativa à aproximação das 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros no 
que respeita ao fabrico, à apresentação e à 
venda de produtos do tabaco.

Justificação

A Directiva 2001/37/CE regulamenta já a utilização de substâncias em produtos de tabaco: 
designadamente os artigos 3º e 6º da Directiva incidem sobre os teores máximos e a recolha 
de dados sobre os ingredientes. Os dados incluem tanto a função como a categoria dos 
ingredientes, acompanhados de dados toxicológicos.

Alteração 31
Artigo 2, nº 1, alínea c quinquies) (nova)

c quinquies) A pilhas e acumuladores, na 
acepção da Directiva 91/157/CEE (com a 
última redacção que lhe foi dada pelas 
Directivas 91/86/CEE e 98/101/CE.

Justificação

A directiva relativa às pilhas e acumuladores criou, já há mais de 10 anos, as condições para 
regulamentar todo o ciclo de vida das pilhas e dos acumuladores, desde a selecção dos 
componentes até à sua utilização e eliminação. Dado que a directiva relativa às pilhas e 
acumuladores continua a ter validade, as pilhas e os acumuladores podem ser excluídas do 
âmbito de aplicação do REACH.

Alteração 32
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 Conselho; a) Da legislação comunitária relativa à 
saúde e à segurança no trabalho;

b) Da Directiva 90/394/CEE;
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c) Da Directiva 98/24/CE do Conselho;

Alteração 33
Artigo 2, nº 2 bis, 2 ter e 2 quater (novos)

 
2 bis.  O disposto nos títulos II, III, V e VI 
não se aplica na medida em que uma 
substância seja fabricada ou importada 
para utilização nos seguintes produtos 
finais ou na medida em que uma 
substância seja usada no respectivo 
fabrico:
a) Em medicamentos para utilização 
humana ou veterinária, abrangidos pelo 
âmbito de aplicação do Regulamento (CE) 
nº 726/2004, da Directiva 2001/82/CE e da 
Directiva 2001/83/CE;
b) Em géneros alimentícios, na acepção do 
Regulamento (CE) nº 178/2002, 
nomeadamente:
i) como aditivo alimentar em géneros 
alimentícios, abrangido pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 89/107/CEE;
ii) como aromatizante em géneros 
alimentícios, abrangido pelo âmbito de 
aplicação da Decisão 1999/217/CE da 
Comissão;
iii) como edulcorante para utilização em 
géneros alimentícios, abrangido pelo 
âmbito de aplicação da Directiva 94/35/CE 
do Conselho;  
iv)  como aditivo alimentar com excepção 
dos corantes e dos edulcorantes em géneros 
alimentícios, abrangido pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 95/2/CE do 
Conselho;
c) Em alimentos para animais, 
nomeadamente:
i) como aditivo na alimentação para 
animais, abrangido pelo âmbito de 
aplicação do Regulamento (CE) 
nº 1831/2003 relativo aos aditivos 



RR\586024PT.doc 565/957 PE 353.529v03-00

PT

destinados à alimentação animal; e
ii) em alimentos para animais abrangidos 
pelo âmbito de aplicação da Directiva 
82/471/CEE;

d) Em materiais destinados a entrar em 
contacto com géneros alimentícios, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação do 
Regulamento (CE) nº 1935/2004;
e) Em dispositivos médicos, abrangidos 
pelo âmbito de aplicação das Directivas 
90/385/CEE, 93/42/CEE ou 98/79/CE;

f) Em produtos fitofarmacêuticos, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 91/414/CEE;

g) Em produtos biocidas, abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da Directiva 98/8/CE;

2 ter.  O disposto no título VII não se aplica 
às utilizações das substâncias referidas no 
n° 2º bis, bem como nos seguintes casos:

a) Utilização como produto intermédio 
isolado nas instalações ou como produto 
intermédio isolado transportado;

b) Utilização como combustíveis para 
motores, abrangidos pela 
Directiva 98/70/CE;

c) Utilização como combustíveis em 
instalações de combustão móveis ou fixas 
de produtos derivados dos óleos minerais e 
utilização como combustíveis em sistemas 
fechados;

d) Aplicações especiais de substâncias 
registadas destinadas exclusivamente à 
exportação para países terceiros;
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2 quater. O disposto nos títulos IV e X não 
se aplica às preparações referidas nas 
alíneas a) a g) do nº 2 bis nem às 
substâncias presentes nessas preparações.

Justificação

Se o âmbito de aplicação do regulamento for especificado no início do texto, as empresas que 
não são obrigadas a aplicar o regulamento não precisam de examinar o texto completo da 
proposta. Por conseguinte, esta alteração reúne todas as disposições importantes relativas ao 
âmbito de aplicação repartidas ao longo do texto. Os géneros alimentícios e os alimentos 
para animais estão excluídos do âmbito de aplicação do regulamento REACH. Os aditivos 
alimentares também deveriam ser excluídos, pois já são devidamente abrangidos por outros 
actos legislativos.

Alteração 34
Artigo 2, nº 2 quinquies (novo) 

2 quinquies. O presente regulamento 
aplica-se sem prejuízo das proibições e 
restrições previstas na Directiva 
76/768/CEE do Conselho, na sua forma 
alterada, relativas:
a) Aos ensaios em animais para a 
formulação final de produtos cosméticos e 
para os ingredientes ou combinações de 
ingredientes desses produtos; e
b) À colocação no mercado de produtos 
cosméticos cujos ingredientes ou 
combinações de ingredientes, ou a sua 
formulação final, tenham sido testados em 
animais.
Na medida em que uma substância 
utilizada exclusivamente como ingrediente 
cosmético seja abrangida pelo presente 
regulamento, não serão permitidos ensaios 
em animais para efeitos de qualquer 
avaliação exigida pelo presente 
regulamento respeitante a essa substância.

Justificação

Esta alteração visa salvaguardar as disposições da sétima alteração à directiva relativa aos 
produtos cosméticos respeitantes à proibição dos ensaios em animais e da comercialização 
de produtos testados em animais.
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Alteração 35
Artigo 3, n° 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 
presente depois do processo utilizado ou 
presente na natureza e extraída como parte 
de uma substância, mas excluindo qualquer 
solvente que possa ser separado sem afectar 
a estabilidade da substância nem modificar a 
sua composição;

Justificação

As fibras de celulose natural são polímeros extraídos da madeira, que podem conter 
impurezas naturais (que variam consideravelmente consoante as árvores, o clima e as 
estações do ano), que são co-extraídas da madeira e podem permanecer no papel e no papel 
de seda mesmo após a transformação das fibras de celulose. Algumas destas impurezas 
podem ter sido modificadas quimicamente durante o processo de fabrico. Qualquer 
"impureza que derive do processo utilizado" está isenta dos requisitos do regulamento 
REACH. É conveniente especificar que esta isenção é extensiva às impurezas presentes na 
natureza.

Alteração 36
Artigo 3, n° 1 bis (novo)

  1 bis.  Substância derivada de plantas: uma 
substância complexa obtida a partir do 
tratamento físico de uma planta ou de uma 
parte da planta como a extracção, 
destilação, expressão, fraccionamento, 
purificação, concentração ou fermentação, 
cuja composição varia consoante o género, 
a espécie, as condições de crescimento da 
sua fonte e o processo de tratamento 
utilizado.
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Justificação

É necessário prever uma definição específica para as substâncias naturais derivadas de 
plantas no âmbito do regulamento REACH, de forma a delimitar o âmbito de aplicação da 
isenção prevista no anexo III para as substâncias naturais e assegurar a certeza jurídica 
aquando da aplicação das disposições do regulamento.

Esta categoria de substâncias naturais compreende uma grande variedade de substâncias 
que são elementos químicos que não se enquadram na definição de "substância" constante da 
proposta da Comissão. Por conseguinte, é necessário estabelecer uma distinção entre as 
substâncias derivadas de plantas e as outras substâncias abrangidas pelo regulamento 
REACH.

Alteração 37
Artigo 3, n° 2

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

2. Preparação: uma mistura ou solução, 
homogénea ou não, composta por duas ou 
mais substâncias, qualquer que seja o 
agregado de cada componente, da mistura 
ou da solução;

Justificação

Esta alteração permite ter em conta a grande variedade de preparações que frequentemente 
são compostas por elementos combinados em diferentes agregados (gás, líquido ou sólido).

Alteração 38
Artigo 3, nº 2 bis (novo)

 2 bis. Liga metálica: um material metálico, 
homogéneo à escala macroscópica, 
composto por dois ou mais elementos 
combinados de tal forma que não podem 
ser separados facilmente por processos 
mecânicos e que devem ser avaliadas com 
base nas suas propriedades intrínsecas; 

Justificação

Embora sejam descritas no anexo Ia como "preparações especiais", as ligas não são 
referidas no corpo do regulamento de uma forma que tenha em conta as suas propriedades 
especiais. As ligas são constituídas por duas ou mais substâncias (metais) que se fundem 
numa nova estrutura cristalina insolúvel. Por conseguinte, as ligas não deveriam ser 
registadas como preparações, mas é conveniente examinar a utilização segura dos metais nas 
ligas, como referido nos considerandos da Directiva 1999/45/CE relativa às preparações 
perigosas.
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Convém incluir esta definição no regulamento REACH como nova definição que faz 
referência à definição adoptada pelas Nações Unidas, no contexto do sistema global 
harmonizado para a classificação e rotulagem de produtos químicos (GHS). Além disso, a 
introdução desta definição no regulamento REACH harmonizaria as definições e as 
exigências da directiva relativa às preparações perigosas (1999/45/CE).

Alteração 39
Artigo 3, n° 3

3. Artigo: um objecto composto por uma ou 
mais substâncias ou por uma ou mais 
preparações ao qual, durante a produção, é 
dada uma forma, superfície ou desenho 
específico que é mais determinante para a 
sua utilização final do que a sua 
composição química;

3. Artigo: um objecto fabricado, no qual 
uma ou mais substâncias e/ou preparações 
estão presentes, ao qual, durante a produção, 
é dada uma forma, superfície ou desenho 
específico que é pertinente para a sua 
utilização final;

Justificação

A proposta da Comissão contém incoerências na formulação do nº 3 do artigo 3º e dos nºs 1 e 
2 do 6º no que se refere às substâncias que fazem parte de artigos. Estas incoerências existem 
igualmente na legislação alemã, tendo dado origem a uma grande incerteza jurídica. As 
alterações ao nº 3 do artigo 3º e aos nºs 1 a 7 do artigo 6º harmonizam esta formulação. A 
expressão "mais determinante para a sua utilização final do que a sua composição química" 
pode dar azo a confusão.

Alteração 40
Artigo 3, nº 12

12. Utilização: qualquer transformação, 
formulação, consumo, armazenagem, 
conservação, tratamento, enchimento de 
recipientes, transferência entre recipientes, 
mistura, produção de um artigo ou qualquer 
outro tipo de uso;

12. Utilização: qualquer transformação, 
formulação, consumo, armazenagem, 
conservação, tratamento, enchimento de 
recipientes, transferência entre recipientes, 
mistura, produção de um artigo ou qualquer 
outro tipo de uso suficientemente definido;

Justificação

Cumpre definir as utilizações de modo a que, em conjunto com as categorias de exposição, 
viabilizem um sistema REACH exequível.
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Alteração 41
Artigo 3, nº 12 bis (novo)

12 bis. Categorias de utilização:
a categorização de utilizações, distinguindo 
entre utilização industrial, utilização 
profissional e utilização pelos 
consumidores.

Alteração 42
Artigo 3, nº 12 ter (novo)

12 ter. Categorias de exposição: a 
categorização de exposições em função das 
vias de absorção humana relevantes, das 
vias de penetração no ambiente e de acordo 
com a duração e a frequência da exposição.

Alteração 43
Artigo 3, nº 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 44
Artigo 3, n° 14 bis) (novo) 

14 bis. Substância não modificada 
quimicamente: uma substância cuja 
estrutura química se mantém inalterada, 
mesmo que tenha sido objecto de um 
processo químico, nomeadamente se a 
substância foi tratada quimicamente para 
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remoção de impurezas;

Justificação

Nos termos da proposta de regulamento, as "substâncias que ocorram na natureza, se não 
forem quimicamente modificadas durante o fabrico" estão isentas do registo obrigatório. A 
principal matéria-prima utilizada no fabrico de papel e cartão é a pasta de celulose, que é de 
origem natural. A pasta de celulose pode igualmente ser obtida a partir da dissolução ou do 
amolecimento da resina contida entre as fibras, o que facilita a sua separação. O 
regulamento REACH deve deixar bem claro que este processo químico não modifica 
quimicamente a pasta de celulose.

Alteração 45
Artigo 3, n° 14 ter (novo)

14 ter. Substâncias presentes na natureza: 
substâncias que ocorram na natureza que 
não foram processadas, que foram 
processadas exclusivamente por meios 
manuais, gravitacionais ou mecânicos, ou 
por dissolução na água, flutuação ou 
aquecimento para eliminação da água, ou 
que foram extraídas do ar por quaisquer 
meios, sem alteração química da 
substância;

Justificação

Por razões de clarificação e aplicabilidade, o regulamento REACH deve incluir uma 
definição de "substâncias presentes na natureza", consonante com a definição da OCDE.

Alteração 46
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 que, durante os 11 anos 
subsequentes à entrada em vigor do presente 
regulamento, satisfaz pelo menos um dos 
seguintes critérios:

a) Foi fabricada ou importada na 
Comunidade, ou nos países que adiram à 
União Europeia em 1 de Maio de 2004, por 

a) Consta do Inventário Europeu das 
Substâncias Químicas Existentes no 



PE 353.529v03-00 572/957 RR\586024PT.doc

PT

um fabricante ou importador, e consta do 
Inventário Europeu das Substâncias 
Químicas Existentes no Mercado (EINECS),

Mercado (EINECS),

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;

b) Foi fabricada na Comunidade, antes da 
entrada em vigor do presente regulamento, 
ou nos países que adiram à União Europeia 
em 1 de Maio de 2004, mas não foi colocada 
no mercado pelo menos uma vez nos quinze 
anos anteriores à entrada em vigor do 
presente regulamento, desde que o 
fabricante ou importador tenha provas 
documentais destes factos;

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 nº 1, primeiro travessão, do 
artigo 8º da Directiva 67/548/CEE, com a 
redacção que lhe foi dada pela 
Directiva 79/831/CEE, mas não satisfaz a 
definição de polímero constante da Directiva 
67/548/CEE, com a redacção que lhe foi 
dada pela Directiva 92/32/CEE;

c) Entre 18 de Setembro de 1981 e 31 de 
Outubro de 1993, inclusive, essa colocação 
no mercado foi considerada como tendo sido 
notificada de acordo com o nº 1, primeiro 
travessão, do artigo 8º da 
Directiva 67/548/CEE, com a redacção que 
lhe foi dada pela Directiva 79/831/CEE, mas 
não satisfaz a definição de polímero 
constante da Directiva 67/548/CEE, com a 
redacção que lhe foi dada pela 
Directiva 92/32/CEE;

desde que o fabricante ou importador tenha 
provas documentais destes factos;

Justificação

Esta alteração especifica em que condições uma substância é ou não uma substância de 
integração progressiva. Esta clarificação é necessária para efeitos da abordagem "uma 
substância, um conjunto de dados". Todas as substâncias constantes do EINECS devem ser 
consideradas substâncias de integração progressiva. 

Alteração 47
Artigo 3, n° 22

22. Investigação e desenvolvimento 
orientados para o produto e para o 
processo: qualquer tipo de desenvolvimento 
científico relacionado com o 
desenvolvimento do produto, com o 
desenvolvimento posterior de uma 
substância durante o qual se usam 

22. Investigação e desenvolvimento 
orientados para o produto e para o 
processo: qualquer tipo de desenvolvimento 
científico relacionado com o 
desenvolvimento do produto (incluindo as 
preparações e os artigos), com o 
desenvolvimento posterior de uma 



RR\586024PT.doc 573/957 PE 353.529v03-00

PT

unidades-piloto ou ensaios de produção para 
desenvolver o processo de produção e/ou 
testar as áreas de aplicação da substância;

substância estreme, numa preparação ou 
num artigo, durante o qual se usam 
unidades-piloto ou ensaios de produção para 
desenvolver o processo de produção e/ou 
testar as áreas de aplicação da substância;

Justificação

A presente a alteração especifica que o processo de desenvolvimento de um produto inclui 
igualmente preparações e artigos utilizados em testes-piloto em condições reais. Importa 
esclarecer que um processo de desenvolvimento de produtos pode envolver todos os aspectos 
de um processo de produção e que as empresas estão autorizadas a testar protótipos de 
artigos como parte de um processo de desenvolvimentos de produtos.

Alteração 48
Artigo 3, nº 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 49
Artigo 3, n° 26

26. Utilização indesejável: uma utilização 
pelos utilizadores a jusante desaconselhada 
pelo registando;

26. Utilização inadequada: uma utilização 
pelos utilizadores a jusante justificadamente 
desaconselhada pelo registando, o qual deve 
expor as razões cientificamente 
fundamentadas da falta de segurança dessa 
utilização;

Justificação

A expressão “utilização indesejável” tem uma conotação mais emocional do que científica ou 
jurídica. Os registandos deveriam ter o direito de desaconselhar uma utilização porque a 
consideram não segura, mas não porque não querem, pura e simplesmente, registá-la.



PE 353.529v03-00 574/957 RR\586024PT.doc

PT

Esta alteração reforça a posição dos utilizadores a jusante na cadeia de abastecimento. 
Especifica que os registandos podem limitar a utilização de uma substância pelos utilizadores 
a jusante se existirem razões científicas fundamentadas para tal, nomeadamente do ponto de 
vista da saúde humana e da protecção do ambiente.

Alteração 50
Artigo 3, nº 28

28. Por ano: por ano civil, salvo indicação 
em contrário;

28. Por ano: por ano civil. Excepto no caso 
de novas substâncias, em que as 
quantidades anuais serão calculadas com 
base na média dos três anos civis 
precedentes, salvo indicação em contrário;

Justificação

Esta distinção permitirá flexibilizar o sistema REACH tendo em conta as flutuações dos 
volumes de produção. Acresce que tal elimina o risco de uma empresa dever, subitamente, 
vergar-se a exigências de dados mais ou menos importantes em consequência das flutuações 
da procura. No que diz respeito às substâncias não produzidas anteriormente, só o ano em 
curso deve ser tomado em conta.

Alteração 51
Artigo 3, n° 29 bis (novo)

 29 bis. Pequena e Média Empresa (PME), 
segundo a definição constante da 
Recomendação UE de 6 de Maio de 2003, 
nº 2003/361/CE1. 
--------------
1 JO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

Justificação
Considera-se útil definir as PME de forma a poder identificá-las com vista à aplicação de 
procedimentos específicos ad hoc.

Alteração 52
Artigo 3, n° 29 ter (novo) 

29 ter. Resíduo: quaisquer substâncias, 
preparações ou artigos abrangidos pela 
Directiva 75/442/CEE do Conselho.
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Justificação

O controlo e a gestão dos resíduos já são regidos por outras regulamentações internacionais 
e comunitárias relativas aos resíduos. A sujeição dos resíduos destinados a reciclagem a 
ensaios e procedimentos de registo onerosos pode representar uma grave ameaça para o 
sector da reciclagem e ter um efeito dissuasivo sobre a importação e a utilização de sucata, 
por exemplo, o que é contrário aos compromissos assumidos pela Comissão em prol do 
desenvolvimento sustentável e da utilização eficaz dos recursos.

Alteração 53
Artigo 3, n° 29 quater (novo)

29 quater.  Minerais: uma combinação de 
elementos não orgânicos, como os que se 
encontram na crosta terrestre, com um 
conjunto característico de composições 
químicas, de formas cristalinas e de 
propriedades físico-químicas.

Justificação

O ponto 8 do anexo III prevê uma isenção para os "minerais". Contudo, a proposta actual 
não inclui uma definição de minerais. Esta alteração colmata essa lacuna e confere mais 
clareza ao regulamento REACH, tendo em vista a sua aplicação.

Alteração 54
Artigo 4, nº 1

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 Conselho;
b) Como aditivo alimentar em géneros 
alimentícios, abrangido pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 89/107/CEE do 
Conselho;
c) Como aromatizante em géneros 
alimentícios, abrangido pelo âmbito de 
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aplicação da Decisão 1999/217/CE da 
Comissão;
d) Como aromatizante em géneros 
alimentícios, abrangido pelo âmbito de 
aplicação da Decisão 1999/217/CE da 
Comissão;
e) Em alimentos para animais, abrangidos 
pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 82/471/CEE do Conselho.

Justificação

A fim de clarificar o texto, todas as excepções foram transferidas para o Artigo 2º, nº 2 bis 
(novo).

Alteração 55
Artigo 4, nº 2, alínea b) bis (nova)

b bis) Os polímeros

Justificação
Considera-se necessário excluir completamente os polímeros do REACH, e não só do 
processo de registo. Quando se decidir regulamentar estes artigos, será necessário dispor de 
um regulamento ou de uma directiva ad hoc.

Alteração 56
Artigo 4, n° 2, alínea c bis) (nova)

c bis)  As substâncias em preparações que 
satisfaçam os critérios de registo, que já 
tenham sido registadas para essa utilização 
por um agente da cadeia de abastecimento.

Justificação

A alteração proposta permite evitar que as substâncias presentes em preparações já 
registadas para essa utilização por um agente da cadeia de abastecimento sejam novamente 
registadas se ultrapassarem o limite previsto pela Directiva 1999/45/CE e se o seu volume 
total for superior a uma tonelada por ano.

Evita igualmente os encargos impostos aos (pequenos) importadores de preparações e 
garante o abastecimento de preparações altamente especializadas colocadas no mercado 
europeu em pequenas quantidades, o que pode ser essencial para as indústrias 
transformadoras da UE. 
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Alteração 57
Artigo 4, nº 2, alínea c bis) nova

c bis) As substâncias estremes ou em 
preparações, registadas em conformidade 
com o presente título por um fabricante ou 
importador e recicladas na Comunidade 
por outro fabricante ou importador que 
demonstre que:
i) a substância resultante do processo de 
reciclagem é a mesma que foi registada; e
ii) recebeu as informações referidas nos 
artigos 29º e 30º relativamente à substância 
registada.

Justificação

Certas substâncias resultantes de processos de reciclagem específicos deveriam igualmente 
ser isentas da obrigação de registo, desde que a empresa que procede à reciclagem tenha 
recebido informações sobre a substância.

Alteração 58
Artigo 4, n° 3

3. Os produtos intermédios isolados nas 
instalações e os produtos intermédios 
isolados transportados estarão isentos do 
disposto nos capítulos 2 e 3, sem prejuízo 
dos capítulos 4, 5 e 6.

3. Os produtos intermédios isolados nas 
instalações colocados no mercado e os 
produtos intermédios isolados transportados 
colocados no mercado estarão isentos do 
disposto nos capítulos 2 e 3, sem prejuízo 
dos capítulos 4, 5 e 6 e do n° 3 do artigo 5° 
do capítulo 2.

Justificação

Esta disposição visa evitar qualquer confusão quanto à necessidade de registar os 
monómeros, ou seja, especifica que os monómeros não estão incluídos nas isenções 
aplicáveis aos produtos intermédios.

Alteração 59
Artigo 4 bis (novo) 

Artigo 4º-bis
Derrogação do registo obrigatório para a 

investigação e o desenvolvimento 
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orientados para o produto e para o 
processo

1. As substâncias fabricadas na 
Comunidade ou importadas para 
investigação e desenvolvimento orientados 
para o produto e para o processo, a 
qualquer nível da cadeia de fornecimento, 
estão isentas da obrigação de registo 
prevista nos artigos 5º, 6º, 16º e 19º durante 
um período máximo de dez anos, desde que 
o fabricante ou importador notifique à 
Agência, no formato especificado pela 
Agência em conformidade com o artigo 
108º, as informações seguintes:
a) A identidade do fabricante ou 
importador;
b) A identidade da substância;
c) A classificação da substância, se existir;
d) A quantidade estimada; e
e) A lista de clientes, se existir.
A substância não será posta à disposição do 
grande público em nenhum momento, quer 
estreme quer numa preparação ou num 
artigo. A substância será manuseada pelo 
pessoal do notificante, dos clientes ou de 
entidades claramente definidas pelos 
mesmos em condições razoavelmente 
controladas. As quantidades remanescentes 
serão recolhidas para eliminação após o 
período de derrogação ou no final das 
actividades de investigação, consoante a 
data que ocorra primeiro.
2. 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 e 
transmitirá os dados notificados, bem como 
o número e a data, à autoridade competente 
do Estado-Membro em que a substância foi 
fabricada, importada ou utilizada para 
investigação e desenvolvimento orientados 
para o produto e para o processo.
3. A Agência pode decidir prorrogar o 
período de isenção de cinco anos por 10 
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anos, no máximo, mediante pedido do 
fabricante ou do importador, se estes 
puderem demonstrar que essa prorrogação 
é justificada pelo programa de investigação 
e desenvolvimento.
4. O notificante pode interpor recurso 
contra qualquer decisão negativa tomada 
neste domínio, nos termos do nº3, em 
conformidade com os artigos 87º, 88º e 89º.  
5. A Agência e as autoridades competentes 
dos Estados-Membros em causa 
assegurarão sempre a confidencialidade 
das informações comunicadas nos termos 
do nº 1.

Justificação

É mais lógico inserir as isenções imediatamente a seguir ao âmbito de aplicação.

É conveniente especificar que as actividades de investigação e desenvolvimento orientados 
para o produto e para o processo (IDOPP) podem ser realizadas a qualquer nível da cadeia 
de abastecimento.

As exigências em matéria de informações detalhadas podem ser substituídas pela obrigação 
de garantir que a substância só seja manuseada por entidades claramente definidas, em 
condições controladas e acompanhada da obrigação de recolha posterior.

Os ciclos de IDOPP e I&D na produção variam. Por essa razão, o período de isenção deve 
ser flexível e estender-se até 10 anos, podendo ser prorrogado se isso se justificar. Qualquer 
decisão relativa ao período de isenção deve ser objecto de um recurso por parte do 
notificante.

Alteração 60
Artigo 5, n° 1 bis (novo)

1 bis. O registo a que se refere o nº 1 não é 
necessário no caso de substâncias presentes 
numa preparação se a concentração da 
substância na preparação for inferior à 
concentração mais baixa prevista numa das 
seguintes disposições:
a) as concentrações aplicáveis definidas no 
quadro constante do n.º 3 do artigo 3.º da 
Directiva 1999/45/CE;
b) os limites de concentração constantes do 
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anexo I da Directiva 67/548/CEE;
c) 0,1%, se a substância preencher os 
critérios estabelecidos 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.

Alteração 61
Artigo 5, nº 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 actor a montante na cadeia de 
fornecimento, excepto se esses monómeros 
se formaram durante uma síntese e não 
forem isoláveis, ou de outras substâncias 
não registadas caso se verifiquem ambas as 
condições seguintes:

a) o polímero é composto por 2% em peso 
(p/p) ou mais desse(s) monómero(s) ou 
outra(s) substância(s),

a) o polímero é composto por 2% em peso 
(p/p) ou mais desse(s) monómero(s) ou 
outra(s) substância(s),

b) a quantidade total desse(s) monómero(s) 
ou dessa(s) outra(s) substância(s) perfaz uma 
tonelada ou mais por ano.

b) a quantidade total desse(s) monómero(s) 
ou dessa(s) outra(s) substância(s) perfaz uma 
tonelada ou mais por ano.

Os monómeros não registados ou outras 
substâncias não registadas são as 
substâncias que não foram registadas pelo 
fabricante que, por sua vez, as fornece ao 
fabricante de polímeros. 
Todavia, se os monómeros ou outras 
substâncias não registadas tiverem sido 
registados pelo fabricante de origem ou por 
um representante escolhido por este, o 
fabricante de polímeros pode utilizar esse 
registo, desde que o registando tenha 
indicado que é utilizado no fabrico de 
polímeros.

Justificação

O texto estabelece uma clara distinção entre monómeros registados e não registados e a sua 
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utilização na produção de polímeros. Alguns monómeros resultam do processo de produção e 
reagem imediatamente em sequência. Um registo com encargos aceitáveis é, por conseguinte, 
impossível. A presente alteração está ligada às outras alterações aos artigos constantes do 
Título II: Registo de substâncias.

Alteração 62
Artigo 5, nº 4

4. A apresentação de um registo far-se-á 
acompanhar da taxa estabelecida pela 
Agência.

4. A apresentação de um registo far-se-á 
acompanhar da taxa estabelecida pela 
Agência. O registo de substâncias 
fabricadas em quantidades compreendidas 
entre uma e 10 toneladas, cujo dossier 
técnico contenha todas as informações 
especificadas no anexo V, está isento do 
pagamento de taxa.

Justificação

A presente alteração incentiva a apresentação de informações completas relativas às 
substâncias em quantidades compreendidas entre 1 e 10 toneladas, o que facilitará a 
actividade da Agência. Por outro lado, reduz os encargos financeiros das PME.

Alteração 63
Artigo 5, nº 4 bis (novo)

4 bis. Consideram-se registados, na 
acepção do presente título, os polímeros já 
notificados em conformidade com a 
Directiva 67/548/CEE. No prazo de um ano 
a contar da data de entrada em vigor do 
presente regulamento, a Agência procederá 
à atribuição de um número de registo.

Justificação

Protecção dos novos polímeros já notificados.

Alteração 64
Artigo 6, nº 1, alíneas a), b), c), e c bis), c ter) e c quater) (novas)

1. Qualquer produtor ou importador de 
artigos apresentará à Agência um registo de 
qualquer substância contida nesses artigos 
caso se verifiquem todas as condições 

1. Qualquer produtor ou importador de 
artigos apresentará à Agência um registo de 
qualquer substância nesses artigos caso se 
verifiquem todas as condições seguintes:
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seguintes:

a) a substância estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano, sendo cada tipo de artigo considerado 
separadamente,

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,

b) a substância cumprir os critérios para a 
classificação como perigosa, em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE,

c)  a substância se destinar a ser libertada 
em condições de utilização normais e 
razoavelmente previsíveis.

c) a libertação da substância constituir uma 
função prevista do artigo em condições de 
utilização normais e razoavelmente 
previsíveis, 

c bis) se a substância libertada fizer parte 
de uma preparação, se a substância estiver 
presente na ou nas preparações libertadas 
do artigo em concentrações iguais ou 
superiores ao menor dos seguintes valores:
-  as concentrações especificadas no anexo 
I da Directiva 67/548/CEE, ou
-  as concentrações especificadas nas partes 
A e B do anexo II da Directiva 1999/45/CE, 
se nenhum limite de concentração para a 
substância em preparações tiver sido 
incluído no anexo I da Directiva 
67/548/CE,
-  0,1%, se a substância preencher os 
critérios estabelecidos no anexo XII.
c ter) se a substância não tiver sido 
registada para essa utilização por um 
agente a montante da cadeia de 
abastecimento.
c quater) se a substância não estiver isenta 
da obrigação de registo em conformidade 
com os anexos II e III.

Justificação

A supressão da palavra "contida" constitui uma clarificação da proposta. Do mesmo modo, a 
expressão "tipo de artigo" não se encontra definida na proposta e deve ser suprimida a fim de 
evitar a incerteza jurídica. Os limites de concentração inseridos no n° 1, alínea c bis), do 
artigo 6° são extraídos da directiva em vigor relativa às preparações (1999/45/CE) que 
considera que abaixo desses limites as substâncias presentes em preparações não são 
perigosas. O n° 1, alínea c ter), do artigo 6º especifica que as informações sobre as 
substâncias presentes nos artigos são comunicadas a jusante da cadeia de abastecimento se a 
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produção de um artigo constituir uma utilização prevista.

Alteração 65
Artigo 6, nº 2

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

2. 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, 
caso se verifiquem todas as condições 
seguintes:

a) a substância estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano,

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,

b) a Agência tenha motivos para suspeitar 
que:

i)  a substância é libertada dos artigos,
ii) a libertação da substância desses artigos 
apresenta um risco para a saúde humana 
ou para o ambiente;

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,

c) a substância não foi registada para a 
produção desse artigo.

d) a quantidade de substância libertada 
puder ter efeitos negativos para a saúde 
humana ou para o ambiente.

Suprimido

Justificação

O nº 2 do artigo 6º incide sobre as substâncias que são libertadas dos artigos de forma não 
intencional. Nos termos da proposta da Comissão, a decisão da Agência de exigir um registo 
está dependente de uma "auto-queixa" por parte do produtor ou do importador dos artigos, o 
que retira à Agência qualquer direito de iniciativa. Além disso, as condições em que essa 
"auto-queixa" é exigida são igualmente pouco claras.

A alteração proposta habilita a Agência a pedir informações suplementares ao produtor ou 
importador se a Agência tiver motivos para suspeitar que existe um risco (o que garante 
igualmente a compatibilidade com as disposições da OMC)
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Alteração 66
Artigo 6, nº 3

3. Se se verificarem as condições 
enunciadas no nº 2, as informações a 
notificar, apresentadas no formato 
especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108º, 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 nº 1 do artigo 18º;
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.

Justificação

Decorre da anterior alteração ao nº 2 do artigo 6º. As informações exigidas serão as mesmas 
para todos os registos.

Alteração 67
Artigo 6, nº 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 nº 3.

Suprimido

Justificação

Decorre da anterior alteração ao nº 2 do artigo 6º.
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Alteração 68
Artigo 6, nº 5

5. Os n°s 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.

Suprimido

Justificação

A presente disposição está incluída nas anteriores alterações aos nºs 1 e 2 do artigo 6º.

Alteração 69
Artigo 6, nº 6

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

6. Os nºs 1 e 2 aplicar-se-ão três meses após 
o fim do prazo especificado no nº 3 do artigo 
21º.

Justificação

Decorre das anteriores alterações aos nºs 2 a 4 do artigo 6º.

Alteração 70
Artigo 6, nº 7

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

Suprimido

Justificação

As anteriores alterações aos nºs 1 e 2 do artigo 6º tornam supérfluo este número.

Alteração 71
Artigo 6, nº 7 bis (novo)

7 bis.  O nº 1 não se aplica às substâncias 
libertadas durante utilizações que tenham 
sido objecto de um aviso do 
fabricante/importador ou durante a fase de 
eliminação. 
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Alteração 72
Artigo 6-A, n° 1

1. Uma pessoa singular ou colectiva 
estabelecida no exterior da Comunidade que 
fabrique uma substância importada para a 
Comunidade, estreme, em preparações ou 
em artigos, pode, de comum acordo, nomear 
uma pessoa singular ou colectiva 
estabelecida na Comunidade para cumprir, 
como seu representante único, as obrigações 
dos importadores ao abrigo do presente 
título.

1. Uma pessoa singular ou colectiva 
estabelecida no exterior da Comunidade que 
fabrique uma substância, uma preparação 
ou um artigo importados para a 
Comunidade, pode, de comum acordo, 
nomear uma pessoa singular ou colectiva 
estabelecida na Comunidade para cumprir, 
como seu representante único, as obrigações 
dos importadores ao abrigo do presente 
título.

Justificação

A disposição actual pressupõe que os fabricantes não comunitários têm acesso a todas as 
informações pertinentes sobre o destino da substância (ou seja, se é exportada directamente 
para a UE ou numa preparação ou num artigo). Contudo, é mais realista admitir que o 
fabricante comunitário nem sempre tem acesso a estas informações porque são consideradas 
por vezes "informações comerciais confidenciais". Por conseguinte, a fim de tornar esta 
disposição aplicável e realista, os fabricantes não comunitários de artigos e preparações 
deveriam igualmente ter a possibilidade de nomear um representante.

Alteração 73
Artigo 6A bis (novo)

 Artigo 6º A bis
Transmissão e divisão de registos

 "Registos de grupo"
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 é 
dividido, a Agência atribui ao novo 
proprietário um novo número de registo.
2. Caso o fabricante seja uma filial de 
outra pessoa colectiva (a denominada 
empresa-mãe), a empresa-mãe pode, em 
nome da filial, efectuar e conservar um 
registo. A filial pode, por seu lado, efectuar 
e conservar igualmente um registo em 
nome da sua empresa-mãe ou de outras 
filiais. Nestes casos, apenas é necessário 
um registo. A pessoa colectiva cujo nome 
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consta do registo de grupo é responsável 
pelo cumprimento das obrigações previstas 
no presente regulamento. A pessoa 
colectiva nomeada para o registo de grupo 
deve estar sediada no território da União.

Justificação

Caso um registando não queira fazer mais uso do seu registo, deve ter a possibilidade de 
transferir os seus direitos de registo.

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.

Alteração 74
Artigo 7

Artigo 7° Suprimido
1. Os artigos 5º e 19º 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.
2. Para efeitos do nº 1, o fabricante ou 
importador notificará à Agência, no 
formato especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108º, as 
informações seguintes:
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 nº 1; e
f) Informações suficientes sobre o 
programa de investigação e 
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desenvolvimento a fim de permitir à 
Agência a tomada de decisões esclarecidas 
ao abrigo dos nºs 4 e 7.
O período previsto no nº 1 terá início 
aquando da recepção da notificação pela 
Agência.
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.
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 nº 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.
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.
6. O fabricante ou importador deverá 
respeitar quaisquer condições impostas 
pela Agência em conformidade com o nº 4.
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.
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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.
Ao tomar as decisões previstas nos nºs 4 a 
7, a Agência levará em linha de conta 
eventuais observações formuladas por essas 
autoridades competentes.
9. A Agência e as autoridades competentes 
dos Estados-Membros em causa 
assegurarão sempre a confidencialidade 
das informações comunicadas nos termos 
dos nºs 1 a 8.
10. As decisões tomadas pela Agência ao 
abrigo dos nºs 4 e 7 podem ser objecto de 
recurso interposto em conformidade com os 
artigos 87º, 88º e 89º.

Justificação

Deslocado para o artigo 4º bis (novo) supra.

Alteração 75
Artigo 8

Artigo 8º Suprimido
1. As substâncias activas fabricadas ou 
importadas para utilização exclusiva em 
produtos fitofarmacêuticos e incluídas no 
anexo I da Directiva 91/414/CEE do 
Conselho, no Regulamento (CEE) 
nº 3600/92 da Comissão, no 
Regulamento (CE) nº 703/2001 da 
Comissão, no Regulamento (CE) 
nº 1490/2002 da Comissão ou na Decisão 
2003/565/CE da Comissão, bem como 
qualquer substância relativamente à qual 
tenha sido adoptada, nos termos do artigo 
6º da Directiva 91/414/CEE, uma decisão 
da Comissão acerca da conformidade do 
processo, serão consideradas como 
registadas para o fabrico ou importação 
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destinados às utilizações abrangidas pela 
inclusão nesses actos e, por conseguinte, 
como preenchendo os requisitos do 
presente capítulo e do artigo 20º.
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 Conselho ou no 
Regulamento (CE) n.º .../... da Comissão 
{segundo regulamento de revisão}, até à 
data da decisão referida no nº 2, 
segundo parágrafo, do artigo 16º 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 
20º.

Justificação
Estas disposições estão agora incluídas no artigo 2º, nº 2 bis (novo).

Alteração 76
Artigo 9, alínea a), subalínea iii)

iii) as 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) as 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. 

As informações sobre as utilizações 
identificadas incluirão informações 
normalizadas sobre as categorias de 
utilização e exposição, conforme 
estabelecido nas orientações com base no 
anexo I;

Alteração 77
Artigo 9, alínea a), subalínea x bis) (nova)

 x bis) uma confirmação de que o 
registando é o proprietário dos estudos 
originais de que foram extraídos os 
resumos referidos na alínea a), subalínea 
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vi), do artigo 9°, ou de que dispõe de uma 
autorização escrita do proprietário dos 
estudos originais que o habilita a remeter 
para os mesmos.

Justificação

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

Alteração 78
Artigo 10, nº 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. 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, no 
pleno respeito das regras de concorrência, 
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

O consórcio deve ser formado no pleno respeito das regras de concorrência, nomeadamente 
em conformidade com o artigo 81º do Tratado CE relativo aos acordos e às decisões de 
associações de empresas susceptíveis de afectar a concorrência no mercado comum.

Alteração 79
Artigo 10, nº 2

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

2. Cada consórcio pagará a taxa de registo, 
determinando internamente a distribuição 
desse custo. Cada registando ou consórcio 
que tiver pago a taxa de registo terá o 
direito de cobrar a outros que pretendam 
participar no registo da substância, de 
acordo com a sua própria decisão e no 
montante da sua escolha.

Alteração 80
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Artigo 10, nº 2 bis (novo)

2 bis.  A Comissão elaborará orientações 
para ajudar as empresas que são membros 
de um consórcio a respeitarem 
integralmente as disposições da legislação 
comunitária em matéria de concorrência.

Justificação

São necessárias regras de conduta para ajudar as empresas a formarem consórcios sem 
violarem as regras de concorrência.

Alteração 81
Artigo 10, nº 2 ter (novo)

2 ter.  Qualquer produtor, importador ou 
consórcio pode nomear um terceiro como 
seu representante para todos os 
procedimentos referidos no presente artigo.

Justificação

Deveria ser possível nomear um terceiro, em nome de uma empresa ou de um consórcio, para 
representar os interesses da empresa ou do grupo de produtores.

Alteração 82
Artigo 11, nº 1, alínea a)

a) A informação especificada no anexo V 
relativa às substâncias fabricadas ou 
importadas em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano por 
fabricante ou importador;

a) Relativamente às substâncias fabricadas 
ou importadas em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano por 
fabricante ou importador, as informações 
sobre as propriedades físico-químicas 
especificadas no anexo V, bem como 
quaisquer outras informações toxicológicas 
e ecotoxicológicas disponíveis; 

Alteração 83
Artigo 12, nº 1

1. Desde que estejam satisfeitas as condições 
fixadas no anexo IX, a informação sobre as 

1. Desde que estejam satisfeitas as condições 
fixadas no anexo IX, a informação sobre as 
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propriedades intrínsecas das substâncias 
pode ser produzida por outros meios além 
dos ensaios, nomeadamente através da 
utilização de modelos de relações 
qualitativas ou quantitativas 
estrutura/actividade ou a partir de 
substâncias estruturalmente relacionadas.

propriedades intrínsecas das substâncias 
pode ser produzida por outros meios além 
dos ensaios, nomeadamente através da 
utilização de modelos de relações 
qualitativas ou quantitativas 
estrutura/actividade ou a partir de 
substâncias estruturalmente relacionadas.

Os ensaios referidos nos anexos VI a VIII 
poderão ser dispensados nos casos em que 
as informações sobre exposição e as 
medidas de gestão de riscos aplicadas 
indicarem que tal se justifica, conforme 
especificado no anexo IX.

Alteração 84
Artigo 12, n° 4

4. Se uma substância já tiver sido registada, 
um novo registando poderá reportar-se a 
estudos e relatórios de ensaios, a seguir 
denominados “estudos”, relativos à mesma 
substância apresentados anteriormente, 
desde que possa comprovar que a substância 
para a qual está a efectuar o registo é igual à 
que já foi anteriormente registada, incluindo 
o grau de pureza e a natureza das impurezas, 
e possa apresentar uma carta de acesso 
do(s) registando(s) anterior(es) permitindo a 
utilização dos estudos.

4. Se uma substância já tiver sido registada, 
um novo registando poderá reportar-se a 
estudos e relatórios de ensaios, a seguir 
denominados “estudos”, relativos à mesma 
substância apresentados anteriormente, 
desde que possa comprovar que a substância 
para a qual está a efectuar o registo é igual à 
que já foi anteriormente registada. 
Considera-se que a substância é igual se o 
grau de pureza e a natureza das impurezas 
forem semelhantes e não alterarem o perfil 
de toxicidade da substância. O novo 
registando apresentará uma carta de acesso 
do(s) registando(s) anterior(es) permitindo a 
utilização dos estudos.

Contudo, um novo registando não se 
reportará a esses estudos de modo a facultar 
as informações exigidas no ponto 2 do anexo 
IV.

Contudo, um novo registando não se 
reportará a esses estudos de modo a facultar 
as informações exigidas no ponto 2 do anexo 
IV.

Justificação

Esta alteração melhorará consideravelmente a aplicabilidade do regulamento. Dado que o 
primeiro registando deve fornecer informações sobre a pureza de uma substância (ponto 2 do 
anexo IV), este facto garante que uma substância não tenha de ser registada diversas vezes 
simplesmente porque o seu grau de pureza e a natureza das impurezas podem variar sem 
terem um efeito negativo sobre o perfil de toxicidade.
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Alteração 85
Artigo 13, nº 1, parágrafo 1

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 4.º da 
Directiva 98/24/CE, realizar-se-á uma 
avaliação de segurança química e 
completar-se-á um relatório de segurança 
química relativamente a todas as substâncias 
sujeitas a registo em conformidade com o 
presente capítulo sempre que o registando 
fabrique ou importe essas substâncias em 
quantidades iguais ou superiores a 10 
toneladas por ano.

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 4.º da 
Directiva 98/24/CE, realizar-se-á uma 
avaliação de segurança química 
relativamente a todas as substâncias sujeitas 
a registo em conformidade com o presente 
capítulo sempre que o registando fabrique ou 
importe essas substâncias em quantidades 
iguais ou superiores a 10 toneladas por ano. 
No caso de substâncias em quantidades 
inferiores a 100 toneladas, a ficha de 
segurança é considerada relatório de 
segurança química.

Justificação

A ficha de segurança alargada tem já todos os resultados relevantes da avaliação do risco.  
Dois documentos (relatório de segurança química e ficha de segurança) constituem, 
sobretudo para as PME, uma duplicação de tarefas desnecessária.

Alteração 86
Artigo 13, n° 2, parágrafo 1

2. Não será necessário realizar uma 
avaliação de segurança química, em 
conformidade com o nº 1, relativamente a 
uma substância presente numa preparação se 
a concentração da substância na preparação 
for inferior ao menor dos seguintes valores:

2. Não será necessário realizar uma 
avaliação de segurança química, em 
conformidade com o nº 1, relativamente a 
uma substância presente numa preparação 
ou num artigo se a concentração da 
substância na preparação ou no artigo for 
inferior ao menor dos seguintes valores:

Justificação
A isenção aplica-se unicamente às substâncias presentes em preparações. No caso das 
substâncias em artigos, ainda que sob a forma de traços de contaminação, os requisitos são 
aplicáveis. Esta diferença de tratamento entre artigos e preparações não é justificada por 
critérios toxicológicos e ecotoxicológicos. A alteração, que torna extensiva a isenção às 
substâncias presentes em artigos, assegura a coerência do sistema REACH com a Directiva 
76/769/CEE relativa à limitação da colocação no mercado e da utilização de algumas 
substâncias e preparações perigosas, que isenta a utilização de substâncias tanto em 
preparações como em artigos, abaixo de determinados limites de concentração.

Alteração 87
Artigo 13, nº 3, alínea d)
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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 88
 Artigo 13, nº 4, parágrafo 2 

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

A avaliação da exposição, com base, se for o 
caso, nas categorias de utilização e 
exposição, e a caracterização dos riscos 
devem referir-se a todas as utilizações 
identificadas do fabricante ou importador, 
em quantidades de uma ou mais toneladas 
por ano.

Justificação

Aumenta a aplicabilidade do texto, ao determinar que só as utilizações em quantidades iguais 
ou superiores a uma tonelada devem ser referidas no relatório de segurança. De acordo com 
a proposta da Comissão, qualquer utilização, mesmo em quantidades muito pequenas, deve 
ser referida.

Alteração 89
Artigo 16, nº 2, alíneas b), c) e d) 

a) A identidade do fabricante ou importador, 
conforme especificado no ponto 1 do anexo 
IV;

a) A identidade do fabricante ou importador, 
conforme especificado no ponto 1 do anexo 
IV;

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;

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

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

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

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

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

Alteração 90
Artigo 16, nº 3

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 quantidades, pelo menos, 
iguais 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, 
conforme especificado no anexo V, 
exceptuando as informações relativas à 
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 
para as outras substâncias. No entanto, por razões de ordem prática, não deve ser 
obrigatório transmitir tais informações à Agência.

Alteração 91
Artigo 17, nº 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 

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, no 
pleno respeito das regras de concorrência, 
um consórcio para efectuar o registo. Um 
fabricante ou importador, actuando em nome 
dos outros fabricantes e/ou importadores, e 
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do registo em conformidade com os 
segundo, terceiro e quarto parágrafos.

com o seu consentimento, apresentará partes 
do registo em conformidade com os 
segundo, terceiro e quarto parágrafos.

Justificação
O processo de formação de um consórcio para registar produtos intermédios isolados deverá 
ser o mesmo aplicado às substâncias.

Alteração 92
Artigo 17, nº 2

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

2. Cada consórcio pagará a taxa de registo, 
determinando internamente a distribuição 
desse custo. Cada registando ou consórcio 
que tiver pago a taxa de registo terá o 
direito de cobrar a outros que pretendam 
participar no registo da substância, de 
acordo com a sua própria decisão e no 
montante da sua escolha.

Justificação
O processo de formação de um consórcio para registar produtos intermédios isolados deverá 
ser o mesmo aplicado às substâncias.

Alteração 93
Artigo 17, nº 2 bis (novo)

2 bis.  Qualquer produtor, importador ou 
consórcio pode nomear um terceiro como 
seu representante para todos os 
procedimentos referidos no presente artigo.

Justificação

O processo de formação de um consórcio para o registo de produtos intermédios isolados 
deveria ser o mesmo que é aplicável às substâncias.

Alteração 94
Artigo 19, nº 1, parágrafo 2

Um registando pode dar início ao fabrico ou Um registando pode dar início ao fabrico ou 
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à importação de uma substância se a 
Agência não der indicação em contrário, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 18.º, no 
prazo de três semanas a contar da data de 
registo, sem prejuízo do disposto no quarto 
parágrafo do n.º 4 do artigo 25.º. 

à importação de uma substância se a 
Agência não der indicação em contrário, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 18.º, no 
prazo de três semanas a contar da data de 
registo, sem prejuízo do disposto n.º 8 do 
artigo 25º. 

Justificação

Correcção de um erro de edição.

Alteração 95
Artigo 19, nº 4, parágrafo 2

Um registando pode dar início ao fabrico ou 
à importação de uma substância se a 
Agência não der indicação em contrário, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 18.º, no 
prazo de três semanas a contar da data de 
registo, sem prejuízo do disposto no quarto 
parágrafo do n.º 4 do artigo 25.º. 

Um registando pode dar início ao fabrico ou 
à importação de uma substância se a 
Agência não der indicação em contrário, em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 18.º, no 
prazo de três semanas a contar da data de 
registo, sem prejuízo do disposto no n.º 8 do 
artigo 25º. 

Justificação

Correcção de um erro de edição.

Alteração 96
Artigo 20, nº 1

1. Após o registo, um registando deverá, por 
sua própria iniciativa, informar 
imediatamente a Agência, por escrito, no 
formato especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108.º, do 
seguinte:

1. Após o registo, um registando deverá, por 
sua própria iniciativa, informar 
imediatamente a Agência, por escrito, no 
formato especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108.º, do 
seguinte:

a) Qualquer alteração do seu estatuto, como 
fabricante ou importador, ou da sua 
identidade, como o nome ou o endereço;

a) Qualquer alteração do seu estatuto, como 
fabricante ou importador, ou da sua 
identidade, como o nome ou o endereço;

b) Qualquer alteração da composição da 
substância, tal como é indicado no anexo IV;

b) Qualquer alteração da composição da 
substância, tal como é indicado no anexo IV;

c) Alterações significativas das quantidades 
anuais ou totais fabricadas ou importadas 
pelo registando;

c) Alterações significativas das quantidades 
anuais ou totais fabricadas ou importadas 
pelo registando;

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

utilização e exposição a que se destine a 
substância fabricada ou importada, de que o 
registando tem conhecimento e que apoia;

e) Novos conhecimentos importantes sobre 
os riscos da substância para a saúde humana 
e/ou para o ambiente, de que seja razoável 
supor que o registando tem conhecimento;

e) Novos conhecimentos importantes sobre 
os riscos da substância para a saúde humana 
e/ou para o ambiente, de que seja razoável 
supor que o registando tem conhecimento;

f) Qualquer alteração da classificação e 
rotulagem para a substância;

f) Qualquer alteração da classificação e 
rotulagem para a substância;

g) Qualquer actualização ou alteração do 
relatório de segurança química

g) Qualquer actualização ou alteração do 
relatório de segurança química.

A Agência comunicará essas informações à 
autoridade competente do Estado-Membro 
responsável.

Justificação

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

 Alteração 97
Artigo 22, n° 2

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 11º, serão transmitidas, de acordo 
com os artigos 9º e 11º, 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 disposto no artigo 20° aplica-se às 
substâncias registadas em conformidade 
com o n° 1.

Justificação
Evita a duplicação de procedimentos: as substâncias classificadas ao abrigo da Directiva 
67/548/CEE foram sujeitas a um procedimento análogo ao registo e à avaliação previstos na 
proposta de regulamento REACH.

Alteração 98
Artigo 23, nº 1
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1. Para evitar ensaios desnecessários com 
animais, os ensaios para efeitos do presente 
regulamento que envolvam animais 
vertebrados só serão realizados como último 
recurso. É também necessário tomar 
medidas que limitem desnecessariamente a 
duplicação de outros ensaios.

1. Para evitar ensaios desnecessários com 
animais, os ensaios para efeitos do presente 
regulamento que envolvam animais 
vertebrados só serão realizados como último 
recurso. 

A fim de limitar a duplicação desnecessária 
de outros ensaios, os registandos envidarão 
todos os esforços para partilhar os 
resultados dos estudos e outros dados.

Alteração 99
Artigo 23, nº 4 bis (novo)

 4 bis. Qualquer fabricante, importador ou 
utilizador a jusante pode fazer-se 
representar por terceiros para todos os 
procedimentos ao abrigo do presente título.

Justificação

As empresas deverão usufruir sempre da possibilidade de se fazerem representar por 
terceiros por razões de confidencialidade e/ou por razões práticas.

Alteração 100
Artigo 24, nº 5

5. Se a mesma substância tiver sido registada 
há menos de 10 anos, a Agência comunicará 
imediatamente ao potencial registando os 
nomes e endereços do(s) anterior(es) 
registando(s) e dos resumos de estudos ou 
resumos consistentes de estudos pertinentes, 
consoante o caso, por ele(s) já apresentados 
e que envolvam animais vertebrados.

5. Se a mesma substância tiver sido registada 
há menos de 10 anos, a Agência informará 
em primeiro lugar o(s) registando(s) 
anterior(es), a fim de determinar se 
pretende(m) que o seu nome seja revelado. 
Em caso afirmativo, a Agência comunicará 
imediatamente ao potencial registando os 
nomes e endereços do(s) anterior(es) 
registando(s). A Agência comunicará 
imediatamente os resumos de estudos ou 
resumos consistentes de estudos pertinentes, 
consoante o caso, por ele(s) já apresentados 
e que envolvam animais vertebrados.

Esses estudos não serão repetidos. Esses estudos não serão repetidos.

A Agência informará também o potencial A Agência informará também o potencial 
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registando dos resumos de estudos ou dos 
resumos consistentes de estudos pertinentes, 
consoante o caso, já apresentados pelos 
anteriores registandos, que não envolvam 
animais vertebrados e para os quais esses 
registandos tenham efectuado uma 
declaração afirmativa para efeitos da alínea 
a), subalínea x), do artigo 9.º.

registando dos resumos de estudos ou dos 
resumos consistentes de estudos pertinentes, 
consoante o caso, já apresentados pelos 
anteriores registandos, que não envolvam 
animais vertebrados e para os quais esses 
registandos tenham efectuado uma 
declaração afirmativa para efeitos da alínea 
a), subalínea x), do artigo 9.º.

A Agência comunicará simultaneamente aos 
registandos anteriores o nome e o endereço 
do potencial registando.

A Agência comunicará simultaneamente aos 
registandos anteriores o nome e o endereço 
do potencial registando, ou do terceiro seu 
representante, nomeado nos termos do nº 4 
bis novo do artigo 23º.

Justificação

A identidade dos registandos potenciais deverá ser protegida contra a sua divulgação, caso 
essa divulgação possa implicar a revelação de informações comerciais confidenciais.

Alteração 101
Artigo 24, nº 6

 6. Se outro potencial registando tiver 
solicitado informações sobre a mesma 
substância, a Agência informará, sem 
demora, ambos os potenciais registandos do 
nome e endereço do outro potencial 
registando e dos estudos que envolvam 
animais vertebrados exigidos a cada um dos 
dois registandos.

6. Se outro potencial registando tiver 
solicitado informações sobre a mesma 
substância, a Agência informará, sem 
demora, ambos os potenciais registandos do 
nome e endereço do outro potencial 
registando, ou do terceiro seu 
representante, nomeado nos termos do nº 4 
bis novo do artigo 23º. e dos estudos que 
envolvam animais vertebrados exigidos a 
cada um dos dois registandos.

Justificação

A identidade dos registandos anteriores deverá ser protegida contra a sua divulgação aos 
novos registandos e vice-versa, caso essa divulgação possa implicar a revelação de 
informações comerciais confidenciais.

Alteração 102
Artigo 24, nº 6 bis (novo)

6 bis. O anterior ou potencial registando 
que não queira que o seu nome seja 
divulgado comunicará à Agência o nome 
da pessoa que o representará no prazo de 
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quinze dias após o pedido.
Se a Agência não tiver recebido uma 
resposta dentro desse prazo, a identidade do 
(potencial) registando será considerada 
como não confidencial.

Justificação

A protecção da identidade dos anteriores ou potenciais registandos não deve impedir a 
partilha dos resultados de ensaios que envolvam animais vertebrados.

Alteração 103
Artigo 25, nº 5

 5. O(s) anterior(es) registando(s) terá(ão) 
um mês, a contar da recepção das 
informações referidas no nº 4, para informar 
o potencial registando e a Agência dos 
custos por si suportados no âmbito do estudo 
em questão. A pedido do potencial 
registando, a Agência tomará a decisão de 
lhe facultar os resumos ou os resumos 
consistentes dos estudos em questão, 
consoante o caso, ou os respectivos 
resultados, mediante a apresentação de um 
comprovativo de pagamento ao(s) 
anterior(es) registando(s) de 50% dos custos 
apresentados por este(s) último(s).

5. O(s) anterior(es) registando(s) terá(ão) um 
mês, a contar da recepção das informações 
referidas no nº 4, para informar o potencial 
registando e a Agência dos custos por si 
suportados no âmbito do estudo em questão. 
A pedido do potencial registando, a Agência 
tomará a decisão de lhe facultar os resumos 
ou os resumos consistentes dos estudos em 
questão, consoante o caso, ou os respectivos 
resultados, mediante a apresentação de um 
comprovativo de pagamento ao(s) 
anterior(es) registando(s) do montante 
especificado no n° 8 bis do artigo 25°.

Justificação

Não é lógico que o potencial registando tenha de pagar 50% dos custos iniciais dos ensaios 
independentemente do volume produzido e do número de potenciais registandos ou anteriores 
registandos. O novo n° 8 bis do artigo 25° estabelece um mecanismo equitativo de partilha do 
custo inicial dos estudos.

Alteração 104
Artigo 25, nº 6

6. Se o(s) anterior(es) registando(s) não 
informar(em) o potencial registando e a 
Agência do custo, dentro do prazo indicado 
no nº 5, a Agência, a pedido, tomará a 
decisão de facultar ao potencial registando 
os resumos ou os resumos consistentes dos 
estudos, consoante o caso, por ele 

6. Se o(s) anterior(es) registando(s) não 
informar(em) o potencial registando e a 
Agência do custo, dentro do prazo indicado 
no nº 5, a Agência, a pedido, tomará a 
decisão de facultar ao potencial registando 
os resumos ou os resumos consistentes dos 
estudos, consoante o caso, por ele 
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solicitados. O(s) anterior(es) registando(s) 
poderá(ão) reclamar até 50% dos custos ao 
potencial registando, sendo esse direito 
invocável junto dos tribunais nacionais.

solicitados. O(s) anterior(es) registando(s) 
poderá(ão) reclamar o montante 
especificado no n° 8 bis do artigo 25° ao 
potencial registando, sendo esse direito 
invocável junto dos tribunais nacionais.

Justificação

Relacionada com a alteração ao nº 5 do artigo 25°.

Alteração 105
Artigo 25, nº 8

8. O período de espera pelo registo de 
acordo com o nº 1 do artigo 19º, para o novo 
registando, será prorrogado por um período 
de quatro meses, se tal for solicitado pelo 
anterior registando.

8. A Agência pode prorrogar o período de 
espera pelo registo de acordo com o nº 1 do 
artigo 19º, para o novo registando. A 
prorrogação será proporcional ao tempo 
necessário para apresentar os estudos 
pertinentes e efectuar as avaliações 
exigidas, se tal for solicitado pelo anterior 
registando.

Justificação

O período exigido deverá reflectir o tempo necessário para efectuar ensaios e recolher 
dados. Deve garantir-se que o potencial registando não obterá quaisquer vantagens de tempo 
injustificadas  para produzir a respectiva substância, sobretudo no caso das substâncias que 
não são de integração progressiva. Uma vantagem em termos de tempo é, regra geral, mais 
importante para os produtos inovadores do que os próprios custos.

Alteração 106
Artigo 25, nº 8 bis (novo)

 8 bis. A contribuição para os custos por 
cada uma das partes é estabelecida pela 
Agência com base nas orientações 
elaboradas nos termos do nº 1 bis novo do 
artigo 73º.

Alteração 107
Artigo 26

1. Para beneficiar do regime transitório 
previsto no artigo 21.º, cada potencial 
registando de uma substância de integração 

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

progressiva apresentará, no formato 
especificado pela Agência em conformidade 
com o artigo 108.º, todas as informações 
seguintes: 

a) O nome da substância e, se for caso disso, 
do grupo de substâncias, incluindo os 
respectivos números EINECS e CAS, se 
disponíveis;

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;

b) O seu nome e endereço e o nome da 
pessoa de contacto ou, se for o caso, o nome 
do seu representante;

c) O prazo previsto para o registo e o 
intervalo de tonelagem esperado;

c) O volume de produção anual em 
intervalos de tonelagem;

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;

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.

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, 
partilhar os seus resumos e resumos 
consistentes do estudo com outros 
registandos, conforme referido na 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.

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:

2. As informações referidas no n.º 1 serão 
apresentadas, o mais tardar, 18 meses após a 
entrada em vigor do presente regulamento:

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;

Suprimido

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 
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tonelada por ano.
3. Aos registandos que não apresentarem as 
informações exigidas no n.º 1 não poderá 
aplicar-se o artigo 21.º.

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.

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.

5. A Agência registará numa base de dados 
as informações transmitidas de acordo com 
os n.os 1 a 4. Tornará pública uma lista de 
substâncias pré-registadas nos termos do nº 
2 supra dentro de três meses a partir do 
prazo referido neste número. Dessa lista 
constarão os nomes das substâncias, 
incluindo os respectivos números EINECS 
e CAS, bem como os nomes e elementos de 
contacto do(s) produtor(es) e 
importador(es) que devem partilhar os 
dados existentes ou manifestaram a 
intenção de o fazer.

Alteração 108
Artigo 26 bis (novo)

Artigo 26º bis
Registo das substâncias

1. A Agência manterá um registo de 
substâncias que conterá as indicações 
previstas no nº 1 do artigo 26º.
2. A Agência publicará todas as 
substâncias notificadas ao registo das 
substâncias sem demora após ter expirado 
o prazo de notificação, previsto no nº 2 do 
artigo 26º, indicando:
a) o nome da substância e, caso seja 
necessário, do grupo da substância, 
incluindo os números EINECS e CAS, se 
disponíveis;
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b) caso seja necessário, o nome e endereço 
do fabricante ou importador, desde que 
exista uma autorização nesse sentido, nos 
termos do nº 5 do artigo 26º;
c) os parâmetros toxicológicos ou 
ecotoxicológicos relativamente aos quais 
existam estudos obtidos através de ensaios 
com animais vertebrados;
d) o primeiro prazo para o registo de cada 
substância, nos termos do artigo 21º.
3. Qualquer fabricante ou importador pode 
nomear uma pessoa singular ou colectiva 
estabelecida na Comunidade como seu 
representante, a publicar na página Web. 
Se o nome desse representante tiver sido 
notificado à Agência nos termos do nº 1, 
alínea b), do artigo 26º, a identidade do 
fabricante ou importador não será 
disponibilizada pela Agência, nos termos do 
nº 2.
4. Os utilizadores a jusante comunicarão à 
Agência, no prazo de um ano após a 
publicação do registo das substâncias, nos 
termos do nº 2 supra, a disponibilidade de 
estudos obtidos através dos seus próprios 
ensaios com animais vertebrados sobre 
parâmetros toxicológicos ou 
ecotoxicológicos. A Agência completará o 
registo das substâncias e publicará esses 
dados complementares 13 meses após a 
publicação do registo.  

Justificação

As substâncias pré-registadas serão incluídas num registo de substâncias e publicadas, o que 
garantirá a transparência relativamente às substâncias de integração progressiva disponíveis 
no mercado e indicará o prazo de registo mais próximo para cada substância. Esta 
publicação precoce de todas as substâncias de integração progressiva permite a 
comunicação entre fabricantes e importadores, tendo em vista a preparação do registo, bem 
como entre fornecedores e utilizadores a jusante.  

Alteração 109
Artigo 26 ter (novo)

 Artigo 26º ter
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Competência e protecção jurídica
1. Salvo disposição em contrário, a Agência 
será competente para tomar decisões nos 
termos do presente título.
2. As decisões adoptadas pela Agência nos 
termos do presente título são passíveis de 
recurso, em conformidade com o disposto 
nos artigos 87º, 88º e 89º.

Justificação

Por razões de clareza, a competência da Agência em relação ao título III deve ser referida 
expressamente. O direito de recurso deve ser aqui estabelecido de modo destacado, em vez de 
ser meramente enumerado.

Alteração 110
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 registandos e pré-registandos 
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) até expirar o prazo 
previsto no n º 3 do artigo 21º.

Justificação

A presente alteração visa tornar o FIIS também acessível aos utilizadores a jusante. É 
igualmente clarificada a duração do FIIS, de modo a garantir que se mantenha operativo 
durante todo o período de registo das substâncias de integração progressiva. 

Alteração 111
Artigo 27, nº 2 bis (novo)

2bis. Os participantes nos FIIS envidarão 
todos os esforços para chegar a acordo 
sobre a interpretação das informações que 
trocam entre si.

Justificação

Esta alteração encoraja vivamente os registandos a chegarem a acordo sobre uma 
interpretação dos dados (relativos aos riscos), tendo em vista o respectivo intercâmbio.
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Alteração 112
Artigo 28, nº 1, parágrafo 2

Nas duas semanas que se seguem ao pedido, 
o proprietário do estudo apresentará ao(s) 
participante(s) que o solicita(m) prova do 
respectivo custo. O(s) participante(s) e o 
proprietário tomarão todas as medidas 
necessárias para chegarem a acordo quanto à 
partilha dos custos. Se tal acordo não for 
possível, os custos serão partilhados 
equitativamente. O proprietário fornecerá o 
estudo no prazo de duas semanas após 
recepção do pagamento.

Nas duas semanas que se seguem ao pedido, 
o proprietário do estudo apresentará ao(s) 
participante(s) que o solicita(m) prova do 
respectivo custo. O(s) participante(s) e o 
proprietário tomarão todas as medidas 
necessárias para chegarem a acordo quanto à 
partilha dos custos. Se tal acordo não for 
possível, os custos serão partilhados nos 
termos do nº 8 bis do artigo 25º. O 
proprietário fornecerá o estudo no prazo de 
duas semanas após recepção do pagamento.

Justificação

O artigo 28º é colocado em conformidade com a anterior alteração ao artigo 25º.

Alteração 113
Artigo 28, nº 3

3. Se o proprietário de um estudo como 
mencionado no nº 2 se recusar a comunicar, 
quer os comprovativos do custo do estudo, 
quer o próprio estudo, a outro(s) 
participante(s), este(s) procederá(ão) como 
se não existisse qualquer estudo pertinente 
no FIIS, a menos que um registo já 
apresentado por outro registando contenha o 
resumo ou o resumo consistente do estudo, 
consoante o caso. Nestes casos, a Agência 
tomará a decisão de disponibilizar ao(s) 
outro(s) participante(s) esse resumo ou 
resumo consistente do estudo, consoante o 
caso. O outro registando poderá reclamar 
aos participantes a partilha equitativa dos 
custos, sendo esse direito invocável junto 
dos tribunais nacionais.

3. Se o proprietário de um estudo como 
mencionado no nº 1 se recusar a comunicar, 
quer os comprovativos do custo do estudo, 
quer o próprio estudo, a outro(s) 
participante(s), este(s) procederá(ão) como 
se não existisse qualquer estudo pertinente 
no FIIS, a menos que um registo já 
apresentado por outro registando contenha o 
resumo ou o resumo consistente do estudo, 
consoante o caso. Nestes casos, a Agência 
tomará a decisão de disponibilizar ao(s) 
outro(s) participante(s) esse resumo ou 
resumo consistente do estudo, consoante o 
caso. O outro registando poderá reclamar 
aos participantes a partilha dos custos em 
conformidade com o nº 8 bis do artigo 25º, 
sendo esse direito invocável junto dos 
tribunais nacionais.

Justificação

O artigo 28º é colocado em conformidade com a anterior alteração ao artigo 25º.
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Alteração 114
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.

Justificação

Seria desproporcionado requerer a elaboração de uma ficha de segurança para quantidades 
ínfimas ou para um fornecimento único.

Alteração 115
Artigo 29, nº 1 bis (novo)

1bis. Por derrogação, a ficha de segurança 
elaborada em conformidade com o anexo 
Ia não é exigida no caso das preparações se 
a preparação for transferida entre duas 
fábricas da UE da mesma sociedade 
(holding) que não fazem parte da mesma 
entidade jurídica.

Justificação

As transferências de preparações entre duas fábricas da UE pertencentes à mesma sociedade 
(holding) que não fazem parte da mesma entidade jurídica não deveriam ser consideradas 
como uma colocação no mercado. Dado que as preparações estão sempre sob o controlo da 
empresa, a exigência de uma ficha de segurança para essas preparações não comporta 
qualquer benefício para a saúde humana ou para o ambiente.

Alteração 116
Artigo 29, nº 6, ponto 15 bis (novo)

15bis. Especificações e motivos pelos quais 
não foram efectuados os ensaios em 
conformidade com o anexo IX, se for o 
caso;

Alteração 117
Artigo 29, nº 6, último parágrafo
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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, os perfis de exposição 
pertinentes serão descritos nas rubricas 
correspondentes da ficha de segurança.

Justificação

O anexo que descreve os perfis de exposições em caso de avaliação de segurança química, a 
juntar à ficha de segurança, não é necessário. A ficha de segurança deve ser facilmente 
acessível a abrangente para os utilizadores a jusante. É inútil descrever os perfis de 
exposição num anexo, pois, nomeadamente:

- a utilização identificada abrangida pela ficha de segurança é nela mencionada (capítulos 
1-2);

- por outro lado, a ficha de segurança deve cumprir os requisitos do GHS.

Alteração 118
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, excepto se tiver sido 
fornecida uma ficha de segurança em 
conformidade com as presentes disposições, 
previamente à entrada em vigor do presente 
regulamento. Os fornecedores procederão à 
sua actualização, sem demora, nas seguintes 
ocasiões:

a) Logo que estejam disponíveis novos 
dados que possam ser necessários para 
possibilitar a determinação e aplicação das 
medidas adequadas de gestão dos riscos;

a) Logo que estejam disponíveis novos 
dados que possam ser necessários para 
possibilitar a determinação e aplicação das 
medidas adequadas de gestão dos riscos;

b) Quando a substância tiver sido registada; b) Se a substância tiver sido registada;

c) Quando tiver sido concedida ou recusada 
uma autorização;

c) Se tiver sido concedida ou recusada uma 
autorização;

d) Quando tiver sido imposta uma restrição. d) Se tiver sido imposta uma restrição.

A nova versão da informação, datada e 
identificada como “Revisão: (data)”, deve 
ser distribuída gratuitamente a todos os 
anteriores destinatários a quem tenham 
fornecido a substância ou preparação nos 12 

A nova versão da informação, datada e 
identificada como “Revisão: (data)”, deve 
ser distribuída gratuitamente a todos os 
anteriores destinatários a quem tenham 
fornecido a substância ou preparação nos 12 
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meses precedentes. meses precedentes.

Justificação
 Sendo que as empresas já estão vinculadas a observar certas disposições em razão da 
estratégia provisória do REACH, deve ser prevista uma cláusula de salvaguarda a fim de 
garantir que o trabalho não seja repetido após a entrada em vigor do Regulamento REACH.

Alteração 119
Artigo 30, nº 2

2. As informações serão comunicadas, por 
escrito, o mais tardar no momento da 
primeira entrega de uma substância após a 
entrada em vigor do presente regulamento. 
Os fornecedores actualizarão essas 
informações e transmiti-las-ão a jusante na 
cadeia de abastecimento, sem demora, nas 
seguintes ocasiões:

2. As informações serão comunicadas, por 
escrito ou sob formato electrónico, o mais 
tardar no momento da primeira entrega de 
uma substância após a entrada em vigor do 
presente regulamento. Os fornecedores 
actualizarão essas informações e transmiti-
las-ão a jusante na cadeia de abastecimento, 
sem demora, nas seguintes ocasiões:

a) Logo que estejam disponíveis novos 
dados que possam ser necessários para 
possibilitar a determinação e aplicação das 
medidas adequadas de gestão dos riscos;

a) Logo que estejam disponíveis novos 
dados que possam ser necessários para 
possibilitar a determinação e aplicação das 
medidas adequadas de gestão dos riscos;

b) Quando a substância tiver sido registada; b) Se a substância tiver sido registada;

c) Quando tiver sido concedida ou recusada 
uma autorização;

c) Se tiver sido concedida ou recusada uma 
autorização;

d) Quando tiver sido imposta uma restrição. d) Se tiver sido imposta uma restrição.

Essas novas informações devem ser 
distribuídas gratuitamente a todos os 
anteriores destinatários a quem tenham 
fornecido a substância ou preparação nos 12 
meses precedentes.

Essas novas informações devem ser 
distribuídas gratuitamente a todos os 
anteriores destinatários a quem tenham 
fornecido a substância ou preparação nos 12 
meses precedentes.

Justificação

A presente alteração destina-se a prever uma adaptação às novas tecnologias.

Alteração 120
Artigo 31, parte introdutória 

Todos os agentes da cadeia de abastecimento 
de uma substância ou preparação deverão 

A menos que desse facto resulte a 
divulgação de informações confidenciais 
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comunicar, ao agente ou distribuidor 
imediatamente a montante na cadeia de 
abastecimento, as informações mencionadas 
a seguir:

protegidas nos termos do artigo 116º, todos 
os agentes da cadeia de abastecimento de 
uma substância ou preparação deverão 
comunicar, ao agente ou distribuidor 
imediatamente a montante na cadeia de 
abastecimento, as informações mencionadas 
a seguir:

Justificação

É conveniente prever uma derrogação à obrigatoriedade de comunicar informações a 
montante da cadeia de abastecimento, caso dessa comunicação possa resultar a divulgação 
de informações confidenciais sobre o utilizador a jusante ou sobre a forma como este utiliza 
a substância química. Esta medida permitirá evitar que o fabricante possa comunicar essas 
informações aos concorrentes do utilizador a jusante.

Alteração 121
Artigo 31 bis (novo) 

Artigo 31º bis
 1. Qualquer fabricante ou importador de 

uma substância incluída no anexo XIII, ou 
de uma preparação ou artigo que contenha 
essa substância, deverá fornecer, a pedido 
do utilizador a jusante e na medida em que 
tal seja razoavelmente exigido, as 
informações necessárias para avaliar os 
efeitos da substância sobre a saúde 
humana ou sobre o ambiente, no que diz 
respeito às operações e utilizações 
indicadas no pedido.
2. Os requisitos em matéria de informação 
especificados no nº 1 aplicam-se "mutatis 
mutandis" a montante da cadeia de 
abastecimento.

Justificação

As informações sobre substâncias de risco (autorizadas) estremes, em preparações e em 
artigos devem ser divulgadas ao longo da cadeia de abastecimento (a montante e a jusante), 
de forma a permitir às empresas tomar medidas adequadas e adoptar decisões com 
conhecimento de causa. O direito de os utilizadores a jusante obterem informações é 
fundamental, a fim de restaurar a confiança dos consumidores.

Alteração 122
Artigo 32, título
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Acesso dos trabalhadores às informações da 
ficha de segurança

Acesso dos trabalhadores às informações 
sobre a segurança

Justificação

Nem todas as informações contidas na ficha de segurança podem ser acessíveis. A presente 
alteração está relacionada com outras alterações apresentadas ao articulado do título IV: 
Informações na cadeia de abastecimento.

Alteração 123
Artigo 33

33. Todos os agentes da cadeia de 
abastecimento deverão coligir e conservar à 
disposição todas as informações exigidas 
para darem cumprimento às obrigações que 
lhes incumbem por força do presente 
regulamento durante, pelo menos, 10 anos 
após a última vez em que fabricaram, 
importaram, forneceram ou utilizaram a 
substância estreme ou numa preparação. 
Qualquer agente da cadeia de abastecimento 
apresentará ou disponibilizará estas 
informações, sem demora, a pedido de 
qualquer autoridade competente do 
Estado-Membro em que esse agente se 
encontra estabelecido ou à Agência, sem 
prejuízo do disposto nos títulos II e VI.

33. Todos os agentes da cadeia de 
abastecimento deverão coligir e conservar à 
disposição todas as informações exigidas 
para darem cumprimento às obrigações que 
lhes incumbem por força do presente 
regulamento durante, pelo menos, cinco 
anos após a última vez em que fabricaram, 
importaram, forneceram ou utilizaram a 
substância estreme ou numa preparação. 
Qualquer agente da cadeia de abastecimento 
apresentará ou disponibilizará estas 
informações, sem demora, a pedido da 
Agência, sem prejuízo do disposto nos 
títulos II e VI.

Justificação
A obrigação de conservar todas as informações REACH durante dez anos após a última vez 
que uma substância foi fabricada, importada, fornecida ou utilizada constitui um entrave 
burocrático considerável para as pequenas e médias empresas. O prazo deve, por esse 
motivo, ser reduzido para cinco anos.

Alteração 124
Artigo 34, n° 1

1. Um utilizador a jusante pode fornecer 
informações que contribuam para a 
preparação de um registo.

1. Um utilizador a jusante pode fornecer 
informações que contribuam para a 
preparação de um registo. As informações 
podem ser comunicadas directamente à 
Agência. As disposições do título II 
aplicam-se "mutatis mutandis".
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Justificação

A proposta de regulamento REACH não autoriza expressamente o utilizador a jusante a 
tornar-se um registando ou a participar num consórcio. Para os utilizadores a jusante, existe 
o risco de que a colocação de um produto no mercado possa ser consideravelmente atrasada 
pelas formalidades burocráticas do registo, o qual pode exigir a realização de ensaios ou 
outros procedimentos administrativos antes de uma nova utilização da substância química. Se 
o utilizador a jusante não tiver a possibilidade de tornar-se um registando ou de participar 
num consórcio, não poderá acelerar o processo de ensaio e de registo.

Alteração 125
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, por escrito, ao 
fabricante, importador, utilizador a jusante, 
distribuidor ou qualquer outro 
interveniente na cadeia de 
aprovisionamento 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 refazer um 
perfil de exposição para a referida utilização, 
para inclusão na avaliação de segurança 
química.

Nos termos do nº 3 do artigo 26º, o 
produtor, importador ou utilizador a 
jusante pode recusar-se a fornecer um 
perfil de exposição.
O presente número não se aplica às 
utilizações não previstas.

Justificação

O fornecedor não deve ser obrigado a aprovar todas as utilizações identificadas por um 
utilizador a jusante e a estabelecer perfis de exposição para os utilizadores que não mereçam 
a sua aprovação. Este nº 2 não deve estar em contradição com o título 16 da ficha de 
informações (que faz igualmente parte da ficha dos sistema GHS).

Esta alteração especifica que os fornecedores são autorizados, a título excepcional, a 
recusarem-se a apresentar aos utilizadores a jusante o devido perfil de exposição para uma 
utilização. Esta clarificação reveste uma importância particular para as pequenas e médias 
empresas, na medida em que confere certeza jurídica e permite uma melhor previsibilidade 
dos custos. 
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Alteração 126
 Artigo 34, nº 4, parágrafo 1

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 em quantidades iguais 
ou superiores a uma tonelada por ano e por 
substância que não se enquadre nas 
condições descritas num perfil de exposição 
que lhe tenha sido comunicado numa ficha 
de segurança.

Justificação

Esta alteração garante a igualdade de tratamento entre os registandos e os utilizadores a 
jusante no que diz respeito às utilizações que devem ser incluídas numa avaliação de 
segurança química, as quais, por razões de exequibilidade, só deveriam ser exigidas no caso 
das utilizações em quantidades iguais ou superiores a uma tonelada por ano.

Alteração 127
Artigo 34 bis (novo)

Artigo 34º bis
Em conformidade com o objectivo de 
promoção de métodos alternativos aos 
ensaios com animais, a Comissão, os 
Estados-Membros e a indústria deveriam 
aumentar os recursos e os esforços visando 
acelerar o desenvolvimento e a validação de 
tais métodos alternativos.

Justificação

O objectivo do presente regulamento, a saber, a promoção de métodos alternativos aos 
ensaios com animais, deveria reflectir-se no texto do regulamento, sobretudo tendo em conta 
a actual ausência de recursos e de esforços, bem como os lentos progressos registados nos 
domínios do desenvolvimento e da autorização de métodos alternativos.

Alteração 128
Artigo 35, nº 1

1. Antes de dar início a uma utilização 
específica de uma substância que tenha sido 

1. Antes de dar início a uma utilização 
específica de uma substância 
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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 
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.

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 
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.

Justificação
Adaptação necessária e indicação de que os utilizadores a jusante não dispõem, regra geral, 
de conhecimentos especializados em matéria de toxicologia que os habilitem à apresentação 
de propostas de ensaio.

Alteração 129
Artigo 36, n°s 1 e 2

1. Os utilizadores a jusante terão de cumprir 
os requisitos do artigo 34º no prazo máximo 
de 12 meses após a recepção de um número 
de registo que lhes é comunicado pelos seus 
fornecedores numa ficha de segurança.

1. Os utilizadores a jusante terão de cumprir 
os requisitos do artigo 34º no prazo máximo 
de 12 meses após a recepção da 
confirmação de registo que lhes é 
comunicada pelos seus fornecedores numa 
ficha de segurança.

2. Os utilizadores a jusante terão de cumprir 
os requisitos do artigo 35º no prazo máximo 
de 6 meses após a recepção de um número 
de registo que lhes é comunicado pelos seus 
fornecedores numa ficha de segurança.

 2. Os utilizadores a jusante terão de cumprir 
os requisitos do artigo 35º no prazo máximo 
de 6 meses após a recepção da confirmação 
de registo que lhes é comunicada pelos seus 
fornecedores numa ficha de segurança.

Justificação
A obrigação de comunicar aos utilizadores a jusante os números de registo de todas as 
substâncias presentes numa preparação resultaria numa quebra da confidencialidade.

Alteração 130
Título VI, título

AVALIAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS AVALIAÇÃO
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Justificação

O título do título VI deve reflectir o facto de que as respectivas disposições cobrem mais do 
que a avaliação das substâncias.

Alteração 131
Artigo 37

Os polímeros estão isentos da avaliação 
prevista no presente título.

Os polímeros e as substâncias de integração 
progressiva sujeitas ao procedimento de 
pré-registo a que se refere o artigo 26° 
estão isentos da avaliação prevista no 
presente título.

Justificação
A avaliação das substâncias de integração progressiva é regulamentada autonomamente no 
quadro do procedimento de pré-registo. Não obstante, uma vez registadas, as substâncias em 
causa ficam sujeitas à avaliação respectiva.

Alteração 132
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 44.º, a 
autoridade competente será a Agência, a 
qual poderá recorrer, para o cumprimento 
das missões descritas naqueles artigos, às 
autoridades competentes referidas no artigo 
118º. 

Justificação

A fim de criar condições verdadeiramente equitativas, as funções e responsabilidades 
atribuídas à Agência devem ser mais amplas. A Agência deve ser responsável pela avaliação 
a nível comunitário, sendo assistida e aconselhada pelas autoridades dos Estados-Membros e 
pelo Comité dos Estados-Membros, o qual constitui o órgão consultivo técnico no âmbito do 
sistema REACH.

Alteração 133
Artigo 38, nº 1 bis (novo)

 1 bis.  Pode ser solicitado o parecer do 
Comité dos Estados-Membros para os fins 
previstos nos artigos 39º a 43º.
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Justificação

A Agência deve trabalhar sob a égide do Comité dos Estados-Membros e em cooperação com 
este, mas assumirá a responsabilidade integral por qualquer decisão tomada. Todavia, a fim 
de evitar um procedimento de consulta moroso para cada questão, a consulta ao Comité dos 
Estados-Membros deve permanecer opcional.

Alteração 134
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

Justificação

A alteração precedente ao artigo 38º, nº 1, torna este procedimento supérfluo.

Alteração 135
Artigo 38, nº 2 bis (novo)

2 bis. Toda a comunicação entre a Agência 
e o registando poderá efectuar-se numa 
língua escolhida pelo registando.

Justificação

A harmonização do mercado interno pressupõe que todas as decisões e pareceres sejam 
adoptados a nível central, ou seja, da Agência. Neste contexto, necessário se afigura, todavia, 
que a Agência possa tirar partido dos conhecimentos especializados das autoridades 
competentes dos Estados-Membros e que possa solicitar o seu apoio técnico para efeitos de 
preparação das suas decisões e pareceres.

No intuito de facilitar a comunicação e o intercâmbio de informações entre a Agência e o 
registando, de que beneficiam, sobretudo, as PME, a comunicação com a Agência deve ser 
possível na língua do país onde se situa a sede social.

Alteração 136
Artigo 40, nº 2



RR\586024PT.doc 619/957 PE 353.529v03-00

PT

2. Com base numa análise efectuada nos 
termos do nº 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 48º e 
49º.

2. Se, com base numa análise efectuada nos 
termos do nº 1,  forem necessárias 
informações suplementares para que o 
processo cumpra os requisitos do presente 
regulamento, a Agência preparará um 
projecto de decisão, no prazo de 12 meses a 
contar da publicação do plano anual de 
avaliação referido no n° 3 bis, 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 os artigos 
48º e 49º.

Alteração 137
Artigo 40, n° 3

3. O registando apresentará à Agência as 
informações exigidas.

3. O registando apresentará à Agência as 
informações exigidas num prazo razoável 
fixado pela Agência. Este prazo não poderá 
exceder seis meses. Se o registando não 
apresentar as informações pertinentes 
dentro do prazo estabelecido, a Agência 
retirará o número de registo.

Justificação

Um registo pode estar completo nos termos do 18° sem satisfazer, no entanto, os requisitos de 
informação. As consequências do incumprimento dos requisitos de informação devem ser 
claramente enunciadas. Os registandos só deveriam ter uma oportunidade para rectificarem, 
no prazo máximo de seis meses, os registos incompletos. Esta disposição permitiria garantir 
a qualidade dos registos e evitaria intermináveis litígios entre as autoridades e os 
registandos. 

Alteração 138
Artigo 40, n° 3 bis (novo)

3 bis. A Agência elaborará um plano anual 
de avaliação dos processos de registo, 
nomeadamente para avaliar a sua 
qualidade global. Este plano especificará a 
percentagem mínima de processos de 
registo a avaliar e será publicado no sítio 
Web da Agência.
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Justificação
É importante garantir que uma percentagem mínima de processos de registo seja avaliada, 
nomeadamente para verificar se as medidas de gestão dos riscos adoptadas pela indústria 
são fundamentadas.

Alteração 139
Artigo 40, nº 3 ter (novo)

3 ter. A Agência estabelecerá um relatório 
anual sobre os resultados das avaliações 
dos processos que efectuou. O relatório 
compreenderá, nomeadamente, 
recomendações destinadas aos registandos 
a fim de melhorar a qualidade dos futuros 
processos de registo. O relatório é 
publicado no sítio Web da Agência.

Justificação

A Agência deve poder desempenhar um papel de informação pública e de consultadoria aos 
registandos sobre a qualidade dos processos que lhe são submetidos no contexto do 
Regulamento REACH.

Alteração 140
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

A alteração precedente ao artigo 38º, nº 1, torna este procedimento supérfluo.

Alteração 141
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.

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

A presente alteração destina-se a obter a consonância entre o artigo 42º, nº 2 e as alterações 
precedente ao artigo 38º.

Alteração 142
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

Justificação

A alteração precedente ao artigo 38º, nº1, torna este procedimento supérfluo.

Alteração 143
Artigo 42, nº 4 bis (novo)

4 bis. A lista dos processos de registo, 
objecto de avaliação ao abrigo dos artigos 
39º e 40º, é colocada à disposição dos 
Estados-Membros.

Justificação
A presente alteração tem por objectivo conferir visibilidade, no interior da rede, ao trabalho 
efectuado pela Agência a nível da avaliação das propostas.

Alteração 144
Artigo 43

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.
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.

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.

3. A autoridade competente de um 
Estado-Membro notificará a Agência em 
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conformidade quando concluir as suas 
actividades de avaliação, ao abrigo do 
artigo 40.º, relativas a uma substância de 
integração progressiva.

Alteração 145
Artigo 43 bis (novo)

Artigo 43º bis
1. A Agência apreciará as informações 
apresentadas nos termos da alínea a), 
subalínea 3, do artigo 9º e do nº 1, alínea 
a), do artigo 11º, a fim de determinar a 
necessidade de informações adicionais.
2. Com base na apreciação efectuada nos 
termos do nº 1, a Agência elaborará, dentro 
de 12 meses após a recepção das 
informações, uma decisão estabelecendo se 
o(s) registando(s) necessita(m) de 
apresentar informações adicionais.
3. Apenas poderão ser exigidas 
informações adicionais se forem 
preenchidos dois ou mais dos seguintes 
critérios:
a) substâncias para as quais não tenham 
sido apresentadas informações sobre os 
parâmetros de saúde humana e de 
protecção do ambiente, no caso de 
nenhuma autoridade dos Estados-Membros 
dispor dessas informações;
b) substâncias para as quais existam provas 
científicas de que provavelmente 
preenchem os critérios de classificação 
como cancerígenas, mutagénicas ou 
tóxicas para a reprodução, categorias 1 ou 
2, ou de que preenchem os critérios 
constantes do anexo XII e para as quais 
não estão disponíveis informações 
pertinentes;
c) substâncias que tenham uma utilização 
ou utilizações dispersivas ou difusas em 
que a exposição não pode ser avaliada de 
forma fiável, nomeadamente nos casos em 
que estas substâncias estão incorporadas 
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em produtos destinados ao consumo;
d) substâncias que tenham sido registadas 
por, pelo menos, 20 registandos, desde que 
esses registandos não tenham demonstrado 
que existe uma exposição significativa, ou 
nos casos em que as provas científicas não 
tenham indicado um possível risco;
e) substâncias para as quais os resultados 
de acções de implementação ou de controlo 
nos Estados-Membros tenham identificado 
suspeitas de riscos para a saúde humana 
ou para o ambiente.
As informações adicionais apenas podem 
consistir nas informações especificadas no 
anexo V.
4. As decisões da Agência exigindo 
informações adicionais serão passíveis de 
recurso nos termos do artigo 87º do 
presente regulamento.
5. A Agência informará a Comissão e as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros no caso de recomendar 
uma avaliação da substância ou a adopção 
de medidas de gestão dos riscos a nível 
comunitário.

Alteração 146
Artigo 43-A 

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 
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. 



PE 353.529v03-00 624/957 RR\586024PT.doc

PT

Alteração 147
Artigo 43-A bis, título 

Autoridade competente Plano evolutivo comunitário

Alteração 148
Artigo 43-A bis, nº 1, parte introdutória

1. Um Estado-Membro incluirá uma 
substância num plano evolutivo, com o 
objectivo de se tornar a autoridade 
competente para efeitos dos artigos 44º, 45º 
e 46º, se esse Estado-Membro, quer em 
resultado de uma avaliação de um processo 
pela sua autoridade competente, referida 
no artigo 38º, 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. A Agência elaborará um plano evolutivo 
comunitário para a avaliação das 
substâncias. Uma substância será incluída 
no plano evolutivo com base nos critérios 
estabelecidos no artigo 43º-A se houver 
razões para suspeitar, quer em resultado de 
uma avaliação de um processo nos termos 
do artigo 38º, quer com base em qualquer 
outra fonte relevante, que a substância 
constitui um risco para a saúde ou para o 
ambiente, em especial com base num dos 
seguintes elementos:

Justificação

A Agência deve ser responsável pela elaboração dos planos evolutivos comunitários para a 
avaliação das substâncias. As avaliações serão seguidamente atribuídas às autoridades 
nacionais com base no saber-fazer. Esta medida garantirá a melhor utilização dos recursos 
disponíveis a nível comunitário.

Alteração 149
Artigo 43-A bis, nº 2

2. Um plano evolutivo como referido no nº 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.

2. Um projecto de plano evolutivo 
comunitário como referido no nº 1 
abrangerá um período de três anos, será 
anualmente actualizado e especificará as 
substâncias que cada Estado-Membro 
deverá avaliar em cada ano. A Agência 
apresentará o plano evolutivo comunitário 
às autoridades dos Estados-Membros até 28 
de Fevereiro de cada ano. Os 
Estados-Membros poderão enviar as suas 
observações à Agência ou manifestar o seu 
interesse em avaliar uma substância até 
31 de Março de cada ano.
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Justificação

A Agência deve ser responsável pela elaboração dos planos evolutivos comunitários para a 
avaliação das substâncias. As avaliações serão seguidamente atribuídas às autoridades 
nacionais com base no saber-fazer. Esta medida garantirá a melhor utilização dos recursos 
disponíveis a nível comunitário.

Alteração 150
Artigo 43-A bis, nº 2 bis (novo)

2 bis. Nas suas observações sobre o 
projecto de plano evolutivo comunitário, os 
Estados-Membros poderão:
-  propor a inclusão de substâncias 
suplementares;
-  propor a supressão de uma ou mais 
substâncias incluídas;
-  indicar o interesse manifestado pela sua 
autoridade nacional competente, referida  
no artigo 118º, na avaliação de uma ou 
mais substâncias incluídas no projecto de 
plano evolutivo comunitário e/ou na 
proposta referida na alínea a) supra.

Alteração 151
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.

3. Se, após um período de 30 dias, nenhum 
Estado-membro tiver apresentado 
observações relativamente a um plano 
evolutivo, este será considerado adoptado. 

Se a Agência tiver recebido observações dos 
Estados-Membros, estas serão 
apresentadas, juntamente com o projecto de 
plano evolutivo comunitário, ao Comité dos 
Estados-Membros previsto no nº 1, alínea 
e), do artigo 72º, a seguir designado 
"Comité dos Estados-Membros". 
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Esse projecto de plano evolutivo 
comunitário especificará igualmente a(s) 
substância(s) que cada Estado-Membro 
deverá avaliar em cada ano.
A distribuição das substâncias pelos 
Estados-Membros deve reflectir:
i) a respectiva proporção no produto 
interno bruto comunitário; e
ii) a sua experiência com substâncias 
idênticas ou semelhantes decorrente de 
avaliações anteriores em conformidade 
com os artigos 39º a 46º; e
iii) a capacidade das autoridades 
competentes dos Estados-Membros para 
realizar essas avaliações.

Alteração 152
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 
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.

Suprimido

A Agência apresentará o assunto ao Comité 
dos Estados-Membros previsto no n.º 1, 
alínea e), do artigo 72.º, 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 39.º a 43.º
Se, no prazo de 60 dias após o envio para o 4. Se, no prazo de 60 dias após o envio para 
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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.

o Comité dos Estados-Membros, este chegar 
a um acordo unânime sobre o projecto de 
plano evolutivo comunitário, a Agência 
adoptará em conformidade o plano 
evolutivo comunitário 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 130.º, os 
Estados-Membros adoptarão em 
conformidade os seus planos evolutivos 
finais.

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 nº 3 do artigo 130º, e a Agência 
adoptará em conformidade o plano 
evolutivo comunitário final.

Alteração 153
Artigo 43-A bis, n° 5

5. Assim que se tiverem determinado as 
autoridades competentes, a Agência 
publicará no seu sítio Web os planos 
evolutivos finais.

5. A Agência publicará no seu sítio Web o 
plano evolutivo final e as respectivas 
actualizações anuais.

Alteração 154
Artigo 43-A bis, nº 6

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

6. A autoridade competente do 
Estado-Membro identificada em 
conformidade com os nºs 3 e 4 avaliará 
todas as substâncias que lhe foram 
atribuídas em conformidade com o presente 
capítulo.

Justificação

Esta alteração é por si só elucidativa.

Alteração 155
Artigo 43-A bis, n° 6 bis (novo)

6 bis. A Comissão, a pedido de um 
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Estado-Membro, em conformidade com o 
procedimento referido no nº 2 do artigo 
130º e com base numa recomendação da 
Agência, adoptará um sistema de 
compensação financeira para as avaliações 
realizadas pelas autoridades dos 
Estados-Membros.

Justificação

A Agência deve ser responsável pela elaboração dos planos evolutivos comunitários para a 
avaliação das substâncias. As avaliações seriam transmitidas às autoridades nacionais com 
base no desempenho económico, na experiência e na capacidade. No caso de um 
Estado-Membro entender que existe uma distribuição desequilibrada dos custos de avaliação, 
deve ser criado um sistema de compensação, a fim de que os encargos financeiros inerentes à 
realização das avaliações sejam ulteriormente repartidos de forma equitativa.

Alteração 156
Artigo 44, n° 1

1. Se a autoridade competente considerar 
que são necessárias informações 
complementares para efeitos de 
esclarecimento da suspeição referida no nº 1 
do artigo 43ºA 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 48º e 49º.

1. Se a Agência considerar que são 
necessárias informações complementares 
para efeitos de esclarecimento da suspeição 
referida no nº 1 do artigo 43ºA 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, estabelecendo um prazo 
razoável para o efeito. A decisão será 
adoptada segundo o procedimento previsto 
nos artigos 48º e 49º.

Justificação

As autoridades competentes devem fixar um prazo para a apresentação de informações 
complementares pelos registandos, tendo em consideração o número e a qualidade dos 
ensaios em falta. Os prazos permitem evitar atrasos na avaliação das substâncias, bem como 
uma melhor gestão dos planos evolutivos.

Alteração 157
Artigo 44, nº  2

2. O registando apresentará à Agência as 
informações exigidas.

2. O registando apresentará à Agência ou à 
autoridade competente local as informações 
exigidas, que as transmitirá à Agência.
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Justificação

Deve ser possível comunicar com a Agência através das autoridades locais.

Alteração 158
Artigo 44 bis (novo)

Artigo 44º bis
Elaboração de informações 

complementares em caso de vários 
registandos

1. Se vários registandos tiverem de 
apresentar as informações especificadas no 
artigo 43 bis (novo) ou no artigo 44 
relativas à mesma substância, a Agência 
comunicará a todos esses registandos a 
identidade dos outros.
2. Os registandos de uma mesma 
substância dispõem de um prazo de três 
meses para chegar a acordo sobre quem 
produzirá as informações em nome dos 
outros. Na ausência de um acordo, a 
Agência designará um dos registandos 
como responsável pela produção das 
informações.
3. O custo da produção das informações 
complementares necessárias para satisfazer 
os requisitos do anexo V será 
equitativamente partilhado entre todos os 
registandos da substância a menos que se 
chegue a acordo noutro sentido.

Justificação

Se forem necessárias informações adicionais relativamente a uma substância para a qual 
existem vários registandos, é supérfluo a Agência receber mais do que um conjunto de dados 
adicionais. Além disso, os custos de produção das informações adicionais deverão, em tais 
casos, ser partilhados entre todos os registandos da substância em causa, salvo no caso de 
adoptarem internamente outra decisão.

Alteração 159
Artigo 47

Aos produtos intermédios isolados nas 
instalações não se aplicará a avaliação dos 

Aos produtos intermédios isolados nas 
instalações não se aplicará a avaliação dos 
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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:

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 Agência 
poderá:

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

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

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

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

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

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

Justificação

A presente alteração justifica-se pela decisão de concentrar toda a gestão do processo de 
avaliação na Agência. Está relacionada com as outras alterações apresentadas aos artigos 
do título VI: Avaliação das substâncias.

Alteração 160
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 
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.

2. Caso um registando tiver definitivamente 
cessado o fabrico ou a importação da 
substância, informará desse facto a Agência 
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.

Justificação

Cabe precisar que o fim de validade do registo ocorre apenas quando o fabrico tiver cessado 
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definitivamente. Consoante as circunstâncias, um fabrico pode cessar temporariamente, facto 
que não deveria implicar a caducidade do registo.

Alteração 161
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 registando pode cessar definitivamente 
o fabrico ou a importação da substância após 
a recepção do projecto de decisão. Nestes 
casos, informará desse facto a Agência 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.

Justificação

Cabe precisar que o fim de validade do registo ocorre apenas quando o fabrico tiver cessado 
definitivamente. Consoante as circunstâncias, um fabrico pode cessar temporariamente, facto 
que não deveria implicar a caducidade do registo.

Alteração 162
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 autoridade competente de um Estado 
Membro notificará à Agência o seu projecto 
de decisão em conformidade com o artigo 
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.

Justificação

Por razões de simplificação e centralização do processo, a Agência ou o organismo relator 
num Estado-Membro deveriam ser encarregados de elaborar o projecto de decisão.

Alteração 163
Artigo 50, n° 1

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

jusante realizar um ensaio em nome de 
outros, o custo do estudo deverá ser 
partilhado entre todos de acordo com o 
procedimento previsto no nº 8 bis do artigo 
25º.

Justificação

Assegura a coerência do artigo 50º com a alteração ao novo nº 8 bis do artigo 25º.

Alteração 164
Artigo 52

O objectivo do presente título é assegurar o 
bom funcionamento do mercado interno, 
garantindo simultaneamente que os riscos 
associados às substâncias que suscitam uma 
grande preocupação sejam adequadamente 
controlados ou que as substâncias sejam 
substituídas por substâncias ou tecnologias 
alternativas.

O objectivo do presente título é assegurar o 
bom funcionamento do mercado interno, 
garantindo simultaneamente que os riscos 
associados às substâncias que suscitam uma 
grande preocupação sejam adequadamente 
controlados ou que as substâncias sejam 
substituídas por substâncias ou tecnologias 
alternativas que acarretem 
comprovadamente riscos diminutos.

Justificação
No caso de substituição de substâncias que suscitem grande preocupação por substâncias 
alternativas adequadas deveria ser possível provar o seu menor risco.

Alteração 165
Artigo 53, nº 1

1. Um fabricante, importador ou utilizador a 
jusante não colocará no mercado uma 
substância destinada a uma utilização nem a 
utilizará ele próprio se essa substância 
estiver incluída no anexo XIII, a menos que:

1. Um fabricante, importador ou utilizador a 
jusante não colocará no mercado uma 
substância destinada a uma utilização nem a 
utilizará ele próprio se essa substância 
estiver incluída no anexo XIII, a menos que:

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

b) A ou as utilizações da substância estreme, 
numa preparação ou incorporada num artigo, 
para as quais a substância é colocada no 

b) A ou as utilizações ou a categoria de 
utilização e exposição da substância 
estreme, numa preparação ou incorporada 
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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

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

c) A data referida no n.º 1, alínea c), 
subalínea i), do artigo 55.º ainda não tenha 
sido alcançada; ou

c) A data referida no n.º 1, alínea c), 
subalínea i), do artigo 55.º ainda não tenha 
sido alcançada; ou

d) A data referida no n.º 1, alínea c), 
subalínea i) do artigo 55.º tenha sido 
alcançada e ele tenha feito um pedido 18 
meses antes dessa data, mas ainda não tenha 
sido tomada uma decisão relativa ao pedido 
de autorização; ou

d) A data referida no n.º 1, alínea c), 
subalínea i) do artigo 55.º tenha sido 
alcançada e ele tenha feito um pedido 18 
meses antes dessa data, mas ainda não tenha 
sido tomada uma decisão relativa ao pedido 
de autorização; ou

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 166
Artigo 53, nº 3

3. Os n.os 1 e 2 não se aplicarão à 
utilização de substâncias que constituam 
resíduos e sejam tratadas numa instalação 
de tratamento de resíduos, nas condições de 
uma autorização concedida nos termos da 
Directiva 75/442/CEE  do Conselho ou da 
Directiva 91/689/CEE  do Conselho, sem 
prejuízo do Regulamento (CE) n.º .../... 
{POP}.

Suprimido

Justificação

Estas disposições encontram-se actualmente incluídas no nº 1, alínea c bis) (nova), do artigo 
2º.

Alteração 167
Artigo 53, nºs 5 e 6

5. Os n.os 1 e 2 não se aplicarão às 
seguintes utilizações de substâncias:

Suprimido

a) Utilização em produtos 
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fitofarmacêuticos, abrangidos pelo âmbito 
de aplicação da Directiva 91/414/CEE;
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;
f) Utilização como aromatizantes em 
géneros alimentícios, abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da Decisão 
1999/217/CE;
g) Utilização como produto intermédio 
isolado nas instalações ou como produto 
intermédio isolado transportado;
h) Utilização como combustíveis para 
motores, abrangidos pela Directiva 
98/70/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho;
i) Utilização como combustíveis em 
instalações de combustão móveis ou fixas 
de produtos derivados dos óleos minerais e 
utilização como combustíveis em sistemas 
fechados.
6. No que diz respeito às substâncias que 
estejam sujeitas a autorização apenas 
porque satisfazem os critérios das alíneas 
a), b) e c) do artigo 54.º, ou porque sejam 
identificadas em conformidade com a 
alínea f) do artigo 54.º apenas porque são 
perigosas para a saúde humana, os n.os 1 e 
2 do presente artigo não se aplicarão às 
seguintes utilizações
a) Utilização em produtos cosméticos, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 76/768/CEE;
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b) Utilização em materiais destinados a 
entrar em contacto com géneros 
alimentícios abrangidos, pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 89/109/CEE.

Justificação

Estas disposições encontram-se actualmente incluídas no nº 2 ter (novo) do artigo 2º.

Alteração 168
Artigo 54, alínea a)

a) Substâncias que satisfaçam os critérios 
de classificação como cancerígenas da 
categoria 1 ou 2, de acordo com a Directiva 
67/548/CEE;

a) Substâncias classificadas como 
cancerígenas da categoria 1 ou 2, de acordo 
com a Directiva 67/548/CEE;

Alteração 169
Artigo 54, alínea b)

b) Substâncias que satisfaçam os critérios 
de classificação como mutagénicas da 
categoria 1 ou 2, de acordo com a Directiva 
67/548/CEE;

b) Substâncias classificadas como 
mutagénicas da categoria 1 ou 2, de acordo 
com a Directiva 67/548/CEE;

 

Alteração 170
Artigo 54, alínea c)

c) Substâncias que satisfaçam os critérios de 
classificação como tóxicas para a 
reprodução da categoria 1 ou 2, de acordo 
com a Directiva 67/548/CEE;

c) Substâncias classificadas como tóxicas 
para a reprodução da categoria 1 ou 2, de 
acordo com a Directiva 67/548/CEE;

Alteração 171
Artigo 54, alínea e)

e) Substâncias que sejam muito persistentes 
e muito bioacumuláveis de acordo com os 
critérios estabelecidos no anexo XII;

e) Substâncias que sejam muito persistentes, 
muito bioacumuláveis e muito tóxicas, de 
acordo com os critérios estabelecidos no 
anexo XII;
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Alteração 172
Artigo 54, alínea (f) 

f) Substâncias, como as que apresentam 
propriedades perturbadoras do sistema 
endócrino ou que tenham propriedades 
persistentes, bioacumuláveis e tóxicas ou 
propriedades muito persistentes e muito 
bioacumuláveis, que não preenchem os 
critérios das alíneas d) e e) e que sejam 
identificadas como provocando efeitos 
graves e irreversíveis nos seres humanos e 
no ambiente equivalentes aos das outras 
substâncias mencionadas nas alíneas a) a e), 
caso a caso, de acordo com o procedimento 
previsto no artigo 56º.

f) As substâncias identificadas como 
apresentando riscos graves e provocando 
efeitos irreversíveis nos seres humanos e no 
ambiente equivalentes aos das outras 
substâncias mencionadas nas alíneas a) a e) 
podem ser incluídas caso a caso, de acordo 
com o procedimento previsto no artigo 56º, 
com base numa avaliação científica 
rigorosa.  

Justificação
Na ausência de uma avaliação científica, baseada nos riscos, das substâncias que podem 
estar sujeitas a autorização, a disposição proposta daria azo a que o processo de autorização 
se baseasse em critérios arbitrários, reduzindo assim a certeza jurídica e pondo em causa 
toda a filosofia do sistema REACH.

Alteração 173
Artigo 54 bis (novo)

Artigo 54º bis
Revisão das substâncias a incluir no anexo 

XIII
1. O mais tardar seis anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
Comissão solicitará ao Comité Científico 
dos Riscos para a Saúde e o Ambiente 
(CCRSA) um parecer sobre a oportunidade 
de acrescentar outros critérios científicos 
no artigo 54° do presente regulamento e 
nos anexos pertinentes e formulará 
orientações sobre esses critérios.
2. Com base no parecer do CCRSA e nos 
termos do artigo 251° do Tratado, a 
Comissão pode apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho uma proposta que 
altere as categorias incluídas no artigo 54° 
de forma a abranger outras substâncias 
que suscitem um nível de preocupação 
equivalente se as suas propriedades:
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a) Puderem ser determinadas por critérios 
científicos claros assentes em métodos de 
ensaios validados internacionalmente; e
b) Tiverem efeitos graves e irreversíveis nos 
seres humanos e no ambiente.

Justificação

Esta alteração visa garantir a certeza jurídica e que as restrições do processo de autorização 
incidam sobre substâncias cuja nocividade para a saúde humana e para o ambiente foi 
demonstrada quando avaliadas de acordo com critérios científicos reconhecidos e validados 
a nível internacional, como por exemplo no âmbito da OCDE.

Alteração 174
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.

Justificação

Só as substâncias registadas devem ser submetidas a autorização. As substâncias não 
registadas não podem, de qualquer modo, ser fabricadas ou importadas. A presente alteração 
é apresentada para efeitos de clarificação.

Alteração 175
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:

a) A legislação comunitária específica 
existente que imponha requisitos mínimos 
relacionados com a protecção da saúde ou 
do ambiente para a utilização da substância, 
como, por exemplo, limites de exposição 
profissional vinculativos, limites de 
emissões, etc.;

b) Obrigações legais existentes para que se 
tomem as medidas técnicas e de gestão 
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apropriadas com vista a assegurar a 
conformidade com quaisquer normas 
pertinentes no domínio da saúde, da 
segurança e do ambiente em relação à 
utilização da substância.

b bis) a proporcionalidade do risco para a 
saúde humana ou para o ambiente em 
função da forma física durante a 
utilização, como no caso dos metais 
maciços.
b ter) as medidas específicas de gestão do 
risco que visem proteger a saúde e/ou o 
ambiente enunciadas no processo de 
registo.

As isenções poderão depender da satisfação 
de certas condições.

As isenções poderão depender da satisfação 
de certas condições.

Justificação

Devem ser isentas as substâncias ou utilizações que já tenham sido devidamente controladas 
(por exemplo, com limites de exposição, utilizações em condições industriais bem 
controladas). Os riscos para a saúde humana e para o ambiente colocados pelos metais e as 
ligas dependem da forma que estes revestem. Regra geral, os seus efeitos tóxicos são 
avaliados em ensaios efectuados em metais sob a forma de pó fino. Os metais maciços têm 
características que geralmente apresentam menores riscos e, por esta razão, não devem ser 
tratados da mesma forma que os metais em pó. A aplicação das mesmas exigências 
regulamentares a ambas as formas é desproporcionada em relação ao risco potencial.

Alteração 176
Artigo 55, nº 3, alínea c bis) (nova)

c bis) CMR das categorias 1 e 2.

Justificação

As substâncias CMR das categorias 1 e 2 devem ser incluídas nesta lista, uma vez que se 
trata de substâncias a incluir no anexo XIII (vide alíneas a), b) e c) do artigo 54º). A presente 
alteração está relacionada com as alterações apresentadas às disposições contidas no título 
VII: Autorização.

Alteração 177
Artigo 55, nº 3 bis (novo)

3 bis. No prazo de seis meses a contar da 
data de conclusão do registo de 
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determinadas substâncias que satisfaçam 
os critérios visados no artigo 54º, a Agência 
verificará se, no respeitante às utilizações 
ou categorias de utilização e de exposição 
indicadas pelo registando, são necessárias 
novas restrições ou modificações das 
restrições existentes, em conformidade com 
o título VIII. Quando a Agência considere 
que tais restrições são necessárias, 
recomendará o início de um procedimento 
de restrição nos termos dos artigos 66º a 
70º. Quando, pelo contrário, a Agência 
considere que as utilizações indicadas pelo 
registando são objecto de controlo 
apropriado, recomendará que as mesmas 
sejam isentadas das restrições em causa, 
tendo em conta os requisitos previstos no 
nº 2 do artigo 55º. As decisões sobre as 
referidas isenções serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento visado 
no nº 3 do artigo 130º.
As frases 1 a 3 não são aplicáveis quando a 
Agência tenha já recomendado a inclusão 
dessa mesma substância como sendo 
prioritária em conformidade com o nº 3 do 
artigo 55º.
As frases 1 a 3 não são aplicáveis quando a 
Agência verifique que o processo 
apresentado para efeitos de registo dessa 
substância não contém indicações 
suficientes que justifiquem um processo 
acelerado. Esta decisão será comunicada 
ao registando interessado. Os registandos 
serão convidados a pronunciar-se no prazo 
de três meses. A Agência actualizará a sua 
decisão tendo em conta o parecer em causa.
Serão consideradas isentas na acepção do 
nº 2 do artigo 55º as utilizações indicadas 
pelo registando relativamente às quais a 
Agência não tenha, neste prazo de seis 
meses, formulado qualquer recomendação, 
nos termos das frases 2 ou 3, ou adoptado 
uma decisão, nos termos da frase 5.

Justificação

As restrições devem ter prioridade relativamente ao procedimento de autorização, dado 
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propiciarem, mais rapidamente, de modo mais abrangente e uniforme a nível da UE, uma 
maior segurança para o ambiente e o consumidor. Com as suas duas fases, o procedimento 
de autorização é moroso e burocrático. A possibilidade de adopção de decisões no âmbito do 
procedimento de autorização apenas será ponderada quando não possa ser garantida 
segurança suficiente no âmbito de um procedimento de restrição.

Alteração 178
Artigo 57, nº 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;

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 de efeitos 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. 

Alteração 179
Artigo 57, nº 3, alínea c) 

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

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;

Justificação

Os contributos de terceiros podem constituir um factor útil se forem conformes com as 
normas científicas.

Alteração 180
Artigo 57, nº 3, alínea d) 

d) As informações disponíveis sobre os 
riscos para a saúde ou para o ambiente de 

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

implicações socioeconómicas e 
relacionadas com a sustentabilidade 
associadas à utilização de quaisquer 
substâncias ou tecnologias alternativas.

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 de efeitos 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.

Alteração 181
Artigo 57, nº 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. As autorizações concedidas em 
conformidade com o n.º 3 estarão sujeitas a 
uma revisão periódica que terá em conta o 
período de utilização específica e o ciclo de 
vida do produto.

Justificação

A palavra "prazo" não tem um significado claro. Com efeito, é difícil saber se faz referência à 
data a partir da qual uma utilização deixará de ser autorizada (isto é, a data de expiração) 
ou à data a partir da qual a autorização da utilização será revista. A alteração visa garantir 
que todas as autorizações concedidas nos termos do nº 3 do artigo 57º sejam revistas numa 
data fixada aquando da concessão da autorização, mas permite que qualquer decisão 
relativa à data de expiração de uma utilização seja adoptada caso a caso.

Alteração 182
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 183
Artigo 57, nº 8
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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

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 que da exposição resulta para a 
saúde humana e ou o ambiente será controlado de forma adequada. Daqui resulta que a 
obrigação de reduzir a exposição a um mínimo criará um vazio jurídico e financeiro.

Alteração 184
Artigo 58, nº 1, parágrafo 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.

1. As autorizações concedidas de acordo 
com o n.º 3 do artigo 57.º que estejam 
sujeitas a uma revisão periódica serão 
consideradas válidas até a Comissão tomar 
uma decisão relativamente a uma data de 
expiração da utilização autorizada. As 
autorizações serão reavaliadas na data de 
revisão. Os requerentes podem apresentar 
quaisquer informações actualizadas ou 
adicionais 18 meses, pelo menos, antes da 
data de revisão. 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.

Justificação
Esta alteração visa simplificar o procedimento relativo à renovação da autorização. O 
número da autorização valida a utilização autorizada até a Comissão tomar uma decisão 
relativamente a uma data de expiração dessa utilização. A alteração garante que todas as 
autorizações concedidas ao abrigo do n° 3 do artigo 57° sejam revistas na data especificada 
no momento da concessão da autorização, sendo a decisão relativa à data de expiração da 
autorização adoptada caso a caso.

Alteração 185
Artigo 58, nº 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 

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 
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em conta a proporcionalidade. proporcionalidade.

Justificação

Não existem critérios para determinar se um risco é grave e imediato, pelo que cabe à 
Comissão decidir quais os critérios para suspender a autorização durante a revisão. A 
presente alteração está relacionada com as alterações apresentadas às disposições do título 
VII: Autorização.  

Alteração 186
Artigo 59, nºs 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 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 
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.

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

Justificação
Alteração lógica.
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Alteração 187
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 188
Artigo 61, nº 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.

Justificação

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

Alteração 189
Artigo 62

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

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

Justificação

A presente alteração decorre naturalmente de outras alterações apresentadas.

Alteração 190
Artigo 64, nºs 1 e 2

1. Uma substância estreme, numa 
preparação ou num artigo, relativamente à 
qual o anexo XVI contenha uma restrição, 
não será fabricada, colocada no mercado 
nem utilizada, excepto se cumprir as 
condições daquela restrição. Esta disposição 
não se aplicará ao fabrico, à colocação no 
mercado ou à utilização de uma substância 
em investigação científica e 
desenvolvimento nem em investigação e 
desenvolvimento orientados para o produto e 
para o processo, em quantidades que não 
ultrapassem uma tonelada por ano.

1. Uma substância estreme, numa 
preparação ou num artigo, relativamente à 
qual o anexo XVI contenha uma restrição, 
não será fabricada, colocada no mercado 
nem utilizada, excepto se cumprir as 
condições daquela restrição. Esta disposição 
não se aplicará ao fabrico, à colocação no 
mercado ou à utilização de uma substância 
em investigação científica e 
desenvolvimento nem em investigação e 
desenvolvimento orientados para o produto e 
para o processo, em quantidades que sejam 
necessárias para efeitos de investigação e 
desenvolvimento orientados para o produto 
e para o processo.
Em derrogação do disposto na primeira 
frase, uma substância estreme, numa 
preparação ou num artigo, relativamente à 
qual seja aplicável uma restrição nos 
termos do anexo XVI, pode ser colocada no 
mercado para efeitos de devolução ao 
fabricante, importador ou comerciante.  

2. Uma substância estreme, numa 
preparação ou num artigo, relativamente ao 
qual o anexo XVII contenha uma restrição, 
não será fabricada, colocada no mercado 
nem utilizada, excepto se cumprir as 
condições daquela restrição. Esta disposição 
não se aplicará ao fabrico, à colocação no 
mercado ou à utilização de uma substância 
para investigação à escala laboratorial nem à 
utilização da substância como padrão de 
referência.

2. Uma substância estreme, numa 
preparação ou num artigo, relativamente ao 
qual o anexo XVII contenha uma restrição, 
não será fabricada, colocada no mercado 
nem utilizada, excepto se cumprir as 
condições daquela restrição. Esta disposição 
não se aplicará ao fabrico, à colocação no 
mercado ou à utilização de uma substância 
para investigação à escala laboratorial nem à 
utilização da substância como padrão de 
referência.
A terceira frase do nº 1 aplicar-se-á mutatis 
mutandis.
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Justificação

Não é conveniente fixar limites temporais à investigação e ao desenvolvimento, uma vez que 
poderiam ser gerados efeitos indesejados. Se forem respeitadas as condições previstas no 
presente artigo, não é necessário fixar limites temporais.

A definição de uma quantidade máxima não se revela adequada. As restrições quantitativas 
deveriam ser função da utilização.

Importa regulamentar claramente e viabilizar no quadro do Regulamento REACH, a 
devolução de produtos não comerciáveis em virtude de restrições de que sejam objecto as 
substâncias no âmbito de acções de retirada dos produtos da circulação.

Alteração 191
Artigo 65, n° 2

2. No que diz respeito às substâncias que 
satisfaçam os critérios de classificação 
como cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas 
para a reprodução das categorias 1 e 2, e em 
relação às quais a Comissão propõe 
restrições à utilização pelo consumidor, o 
anexo XVI será alterado de acordo com o 
procedimento referido no n.º 3 do 
artigo 130º. Não são aplicáveis os artigos 
66º a 70º.

2. No que diz respeito às substâncias 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 
das categorias 1 e 2, e em relação às quais a 
Comissão propõe restrições à utilização pelo 
consumidor, o anexo XVI será alterado de 
acordo com o procedimento referido no n.º 3 
do artigo 130º. 

Justificação

Relacionada com as alterações às alíneas a), b) e c) do artigo 54°. 

Alteração 192
Artigo 65, nº 3

3. Sem prejuízo do n.º 5 do artigo 55.º, o 
mais tardar aquando da inclusão de uma 
substância na Convenção de Estocolmo ou 
no Protocolo UNECE relativo a Poluentes 
Orgânicos Persistentes, a Comissão 
apresentará um projecto para a inclusão 
dessa substância no anexo XVII. O projecto 
das medidas aplicará, no mínimo, as 
obrigações para a Comunidade decorrentes 
destes compromissos internacionais. O 
anexo XVII será alterado em conformidade 
com o procedimento previsto no n.º 3 do 
artigo 130.º. Não são aplicáveis os artigos 
66.º a 70.º.

3. Sem prejuízo do n.º 5 do artigo 55.º, o 
mais tardar aquando da inclusão de uma 
substância na Convenção de Estocolmo ou 
no Protocolo UNECE relativo a Poluentes 
Orgânicos Persistentes, a Comissão 
apresentará um projecto para a inclusão 
dessa substância no anexo XVII. O projecto 
das medidas aplicará as obrigações para a 
Comunidade decorrentes destes 
compromissos internacionais. O anexo XVII 
será alterado em conformidade com o 
procedimento previsto no n.º 3 do artigo 
130.º. Não são aplicáveis os artigos 66.º a 
70.º.
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Justificação

A Comissão deve respeitar as obrigações assumidas pela Comunidade nos acordos e 
protocolos internacionais. A modificação do anexo XVII deverá reflectir integralmente a 
inclusão de certas substâncias na Convenção de Estocolmo ou no Protocolo relativo a 
poluentes orgânicos persistentes.

Alteração 193
Artigo 66, nºs 1 e 2

1. Se a Comissão considerar que o fabrico, a 
colocação no mercado ou a utilização de 
uma substância estreme, numa preparação 
ou num artigo apresenta um risco para a 
saúde humana ou para o ambiente que não 
esteja adequadamente controlado e que 
careça de uma abordagem comunitária, 
solicitará à Agência que elabore um 
processo em conformidade com o disposto 
no anexo XIV. Se esse processo demonstrar 
a necessidade de uma actuação a nível 
comunitário, para além das medidas já em 
vigor, a Agência proporá restrições, para dar 
início ao procedimento para a introdução de 
restrições.

1. Se a Comissão considerar que o fabrico, a 
colocação no mercado ou a utilização de 
uma substância estreme, numa preparação 
ou num artigo apresenta um risco inaceitável 
para a saúde humana ou para o ambiente que 
não esteja adequadamente controlado e que 
careça de uma abordagem comunitária, 
solicitará à Agência que elabore um 
processo em conformidade com o disposto 
no anexo XIV. Se esse processo demonstrar 
a necessidade de uma actuação a nível 
comunitário, para além das medidas já em 
vigor, a Agência proporá restrições, para dar 
início ao procedimento para a introdução de 
restrições.

A Agência consultará os processos, os 
relatórios de segurança química ou as 
avaliações de risco dos Estados-Membros 
que lhe tenham sido apresentados em 
conformidade com o presente regulamento. 
Consultará igualmente qualquer avaliação de 
risco que seja pertinente apresentada por 
terceiros para efeitos de outros regulamentos 
ou directivas comunitários. Nesse sentido, os 
outros organismos, por exemplo, agências, 
estabelecidos ao abrigo do direito 
comunitário e com funções semelhantes 
prestarão, a pedido, informações à Agência.

A Agência consultará os processos, os 
relatórios de segurança química ou as 
avaliações de risco dos Estados-Membros 
que lhe tenham sido apresentados em 
conformidade com o presente regulamento. 
Consultará igualmente qualquer avaliação de 
risco que seja pertinente apresentada por 
terceiros para efeitos de outros regulamentos 
ou directivas comunitários. Nesse sentido, os 
outros organismos, por exemplo, agências, 
estabelecidos ao abrigo do direito 
comunitário e com funções semelhantes 
prestarão, a pedido, informações à Agência.

A Agência comunicará sem demora/de 
imediato, no seu sítio Web, a intenção de 
um Estado-Membro ou de a Comissão dar 
início a um procedimento para a 
introdução de restrições e informará desse 
facto todos quantos procedam ao registo da 
substância em causa.

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

2. Se um Estado-Membro considerar que o 
fabrico, a colocação no mercado ou a 
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utilização de uma substância estreme, numa 
preparação ou num artigo apresenta um risco 
para a saúde humana ou para o ambiente que 
não esteja adequadamente controlado e que 
careça de uma abordagem comunitária, 
elaborará um processo em conformidade 
com o disposto no anexo XIV. Se esse 
processo demonstrar a necessidade de uma 
actuação a nível comunitário, para além das 
medidas já em vigor, o Estado-Membro 
apresentará o processo à Agência no formato 
descrito no anexo XIV, para dar início ao 
procedimento para a introdução de 
restrições.

utilização de uma substância estreme, numa 
preparação ou num artigo apresenta um risco 
inaceitável para a saúde humana ou para o 
ambiente que não esteja adequadamente 
controlado e que careça de uma abordagem 
comunitária, elaborará um processo em 
conformidade com o disposto no anexo XIV. 
Se esse processo demonstrar a necessidade 
de uma actuação a nível comunitário, para 
além das medidas já em vigor, o 
Estado-Membro apresentará o processo à 
Agência no formato descrito no anexo XIV, 
para dar início ao procedimento para a 
introdução de restrições.

Justificação

As restrições deverão ser introduzidas restrições em caso de riscos "inaceitáveis" e não de 
um simples "risco".

As restrições aplicam-se mesmo sem limitação quantitativa ("quantidades inferiores a uma 
tonelada/ano"). As empresas que já procederam a um registo, mas também as empresas que, 
ou estão isentas de obrigação de registo ("quantidades inferiores a uma tonelada/ano") ou 
que, em virtude de prazos diferenciados, que se prendem com os limites quantitativos, ainda 
não estão sujeitas a essa obrigatoriedade. 

Alteração 194
Artigo 66, nº 2 bis (novo)

2 bis. A Agência publicará sem demora/de 
imediato no seu sítio Web a informação de 
que um Estado-Membro ou a Comissão 
tenciona dar início a um procedimento 
para a introdução de restrições e informará 
as entidades que apresentaram um pedido 
de registo da substância em questão.

Justificação

As restrições são aplicáveis sem limite de tonelagem, ou seja, os volumes inferiores a uma 
tonelada por ano. As empresas que registaram uma substância, mas também as que não estão 
sujeitas à obrigação de registo (volumes inferiores a uma tonelada por ano) ou que ainda 
não estão sujeitas devido aos diversos prazos aplicáveis em função da tonelagem, têm o 
direito de ser informadas. A presente alteração está relacionada com outras alterações 
apresentadas aos artigos contidos no título VIII: Restrições ao fabrico, comercialização e 
utilização de certas substâncias e preparações perigosas.
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Alteração 195
Artigo 66, nº 3, parágrafo 1

3. A Agência publicará sem demora no seu 
sítio Web todos os processos conformes 
com o anexo XIV, incluindo as restrições 
sugeridas de acordo com os nºs 1 e 2, 
indicando claramente a data da publicação. 
Convidará todas as partes interessadas a 
apresentarem, individualmente ou em 
conjunto, nos três meses seguintes à data da 
publicação:

3. A Agência publicará sem demora no seu 
sítio Web resumos dos processos relevantes, 
incluindo as restrições sugeridas de acordo 
com os nºs 1 e 2, indicando claramente a 
data da publicação. Convidará todas as 
partes interessadas a apresentarem, 
individualmente ou em conjunto, nos seis 
meses seguintes à data da publicação:

Justificação

O seu conteúdo não exclui uma decisão final, podendo, por conseguinte, ser objecto de 
interpretação errónea ou de utilização abusiva antes de a referida decisão ser tomada.

Alteração 196
Artigo 68, nº 1

1. No prazo de 12 meses a contar da data de 
publicação referida no n.º 3 do artigo 66.º, o 
Comité de Análise Socioeconómica 
formulará um parecer sobre as restrições 
sugeridas, com base na sua análise das partes 
pertinentes do processo e do impacto 
socioeconómico. Elaborará um projecto de 
parecer sobre as restrições sugeridas e sobre 
o correspondente impacto socioeconómico, 
tendo em conta as eventuais análises ou 
informações transmitidas de acordo com o 
n.º 3, alínea b), do artigo 66.º. A Agência 
publicará o projecto de parecer sem demora 
no seu sítio Web. A Agência convidará as 
partes interessadas a fazerem as suas 
observações sobre o projecto de parecer, até 
à data-limite por ela fixada.

1. No prazo de 12 meses a contar da data de 
publicação referida no n.º 3 do artigo 66.º, o 
Comité de Análise Socioeconómica 
formulará um parecer sobre as restrições 
sugeridas, com base na sua análise das partes 
pertinentes do processo e do impacto 
socioeconómico. Elaborará um projecto de 
parecer sobre as restrições sugeridas e sobre 
o correspondente impacto socioeconómico, 
tendo em conta as eventuais análises ou 
informações transmitidas de acordo com o 
n.º 3, alínea b), do artigo 66.º. A Agência 
transmitirá às partes interessadas o 
projecto de parecer e convidará as mesmas 
a apresentar as suas observações num 
prazo que a própria Agência fixará.

Justificação

A transmissão do projecto às partes interessadas não impede que a Comissão tome a decisão 
final. As partes interessadas, pelo menos as registadas, devem poder apresentar observações. 
A presente alteração está relacionada com outras alterações apresentadas aos artigos 
contidos no título VIII: Restrições ao fabrico, comercialização e utilização de certas 
substâncias e preparações perigosas.
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Alteração 197
Artigo 69, nº 2

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

2. Na observância da confidencialidade nos 
termos do artigo 116º, a Agência publicará 
no seu sítio Web, sem demora, os pareceres 
dos dois comités. Os pareceres publicados 
não contêm quaisquer informações 
confidenciais sobre empresas.

Justificação

A transparência não deve sacrificar a protecção de informações confidenciais das empresas.

Aplica-se igualmente o artigo 116º.

Alteração 198
Artigo 70, n° 2

2. A decisão final será tomada em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 3 do artigo 130º.

2. A decisão final será tomada em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 3 do artigo 130º, tendo em conta o 
período de utilização específica e o ciclo de 
vida do produto.

Justificação

Os prazos para a adopção das decisões relativas às autorizações e restrições devem ter em 
conta o período de utilização específica e o ciclo de vida dos produtos. Em certos casos as 
restrições legais à utilização de uma substância podem ser introduzidas rapidamente, ao 
passo que noutros casos é necessário um prazo mais longo tendo em conta o período de 
utilização e o ciclo de vida dos produtos. Por conseguinte, a fim de reduzir os custos e obter a 
máxima rentabilidade, as decisões devem ter em conta estes factores.

Alteração 199
Artigo 72, n° 1, alínea e)

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

e) Um Comité dos Estados-Membros que 
será responsável pela resolução das 
divergências de opinião sobre os projectos 
de decisões 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 



RR\586024PT.doc 651/957 PE 353.529v03-00

PT

identificação de substâncias que suscitem 
uma grande preocupação, a submeter ao 
procedimento de autorização previsto no 
título VII;

uma grande preocupação, a submeter ao 
procedimento de autorização previsto no 
título VII;

Alteração 200
Artigo 72, nº 1, alínea g)

g) Um Secretariado que dará apoio técnico, 
científico e administrativo aos Comités e ao 
Fórum e assegurará a coordenação adequada 
entre eles. O Secretariado também se 
ocupará das tarefas que incumbem à 
Agência no âmbito dos procedimentos de 
pré-registo, registo e reconhecimento mútuo 
da avaliação, bem como da preparação de 
orientações, da manutenção da base de 
dados e da prestação de informações;

g) Um Secretariado que dará apoio técnico, 
científico e administrativo aos Comités e ao 
Fórum e assegurará a coordenação adequada 
entre eles. O Secretariado também se 
ocupará das tarefas que incumbem à 
Agência no âmbito dos procedimentos de 
pré-registo, registo e avaliação, bem como 
da preparação de orientações, da 
manutenção da base de dados e da prestação 
de informações;

Justificação

Harmonização com a alteração ao nº 1: a questão do reconhecimento mútuo nem sequer se 
coloca.

Alteração 201
Artigo 72, nº 1, alínea h bis) (nova)

h bis) Um Comité para os Métodos de 
Ensaio Alternativos, que será responsável 
pelo desenvolvimento de uma estratégia 
integrada de desenvolvimento, validação e 
adopção de métodos alternativos aos 
ensaios com animais e pela 
disponibilização de verbas de apoio obtidas 
através dos custos de registo. Este Comité é 
composto por especialistas do Centro 
Europeu para a Validação de Métodos 
Alternativos (ECVAM), de organizações de 
protecção dos animais e demais 
representantes de interesses relevantes. O 
Comité está obrigado a observar os prazos 
prescritos no presente regulamento.
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Justificação

O desenvolvimento, a validação e adopção de métodos de ensaio alternativos são 
frequentemente comprometidos pela ausência de planeamento estratégico e de coordenação. 
O Comité é composto por especialistas da área dos métodos de ensaio alternativos, visando o 
desenvolvimento de um planeamento estratégico, a melhoria da coordenação e a 
disponibilização de verbas de apoio a métodos de ensaio alternativos. O Comité está 
obrigado a observar os prazos prescritos no presente regulamento.

Alteração 202
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. Nos casos previstos no 
presente regulamento, as decisões da 
Agência têm força de lei.

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" (COM(2002)0718 final.

Alteração 203
Artigo 73, nº 1 bis (novo)

1 bis. No prazo de 12 meses após a entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
Agência elaborará orientações sobre a 
partilha de custos, a serem utilizadas 
quando não for alcançado um acordo entre 
os registandos.
As orientações serão tornadas públicas e 
deverão reflectir, no mínimo:
a) o número de registandos;
b) os volumes de produção de cada 
registando implicado;
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Alteração 204
Artigo 73, nº 1 ter (novo)

1 ter. No prazo de 12 meses após a entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
Agência elaborará orientações, nos termos 
do anexo I, sobre a aplicação das 
categorias de utilização e de exposição nos 
requisitos em matéria de informação, nos 
termos da alínea a), subalínea iii), do artigo 
9º do presente regulamento.
Essas orientações deverão ser tornadas 
públicas

Alteração 205
Artigo 73, n° 2, alínea f)

f) Fornecimento de orientações e de 
instrumentos técnicos e científicos, sempre 
que adequado para a aplicação do presente 
regulamento, em particular, para assistir a 
indústria, especialmente as pequenas e 
médias empresas (PME), na elaboração de 
relatórios de segurança química;

f) Fornecimento de orientações e de 
instrumentos técnicos e científicos, sempre 
que adequado para a aplicação do presente 
regulamento, em particular, para assistir a 
indústria, especialmente as pequenas e 
médias empresas (PME), na elaboração de 
relatórios de segurança química e 
desempenho de funções de serviço de 
assistência em linha para os operadores 
económicos, em particular as PME;

Justificação

A Agência deve criar um serviço de assistência, em particular para as PME. Este serviço 
deveria ser facilmente acessível, de preferência mediante o recurso às tecnologias da 
informação e comunicação.

Alteração 206
Artigo 73, n° 2, alínea i bis) (nova) 

 i bis) Criação e manutenção de um centro 
de excelência consagrado à comunicação 
dos riscos. Fornecimento de recursos 
centralizados e coordenados em matéria de 
informações sobre a utilização segura das 
substâncias químicas e das preparações. 
Facilitar a partilha de conhecimentos sobre 
as boas práticas no domínio da 
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comunicação dos riscos.

Justificação

Um sistema de comunicação adequado e coerente baseado no risco facultará aos 
consumidores as informações e recomendações necessárias que lhes permitam utilizar com 
segurança e eficácia as substâncias ou preparações químicas.

Alteração 207
Artigo 73, n° 2, alínea i ter) (nova)

i ter)  Prestação aos países em 
desenvolvimento, a pedido destes e em 
termos e condições mutuamente acordados, 
de assistência técnica e actividades de 
formação de competências sobre a boa 
gestão dos produtos químicos e a 
conformidade com as normas de segurança 
química para satisfazer os requisitos do 
presente regulamento.

Justificação

A UE e os seus Estados-Membros devem ter em conta as eventuais dificuldades com que se 
podem deparar os países em desenvolvimento e prestar-lhes assistência técnica para os 
ajudar.

Alteração 208
Artigo 73, n° 2, alínea i quater) (nova)

i quater)  Controlo da assistência técnica e 
das actividades de formação de 
competências da Comunidade e dos 
Estados-Membros sobre a boa gestão dos 
produtos químicos e a conformidade com 
as normas de segurança química nos países 
em desenvolvimento, e contribuir para a 
coordenação entre a Comunidade, os seus 
Estados-Membros e as organizações 
internacionais neste domínio.

Justificação

A UE e os seus Estados-Membros devem ter em conta as eventuais dificuldades com que se 
podem deparar os países em desenvolvimento e prestar-lhes assistência técnica para os 
ajudar.  Estas actividades devem ser devidamente controladas.
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Alteração 209
Artigo 73, n° 3, alínea e bis) (nova)

e bis)  Fornecimento de aconselhamento ao 
Secretariado em matéria de assistência 
técnica e actividades de formação de 
competências sobre a boa gestão dos 
produtos químicos e a conformidade com 
as normas de segurança química nos países 
em desenvolvimento;

Justificação

A UE e os seus Estados-Membros devem ter em conta as eventuais dificuldades com que se 
podem deparar os países em desenvolvimento e prestar-lhes assistência técnica para os 
ajudar. Esta questão deve ser especificada nas tarefas dos comités. Relacionada com as 
alterações 1 e 2.

Alteração 210
Artigo 74, parágrafo 2, alínea d)

(d) O sistema de taxas da Agência. (d) O sistema de taxas da Agência 
instaurado de forma transparente, não 
discriminatória e proporcionada.

Justificação

A fixação das taxas da agência deve cumprir os requisitos mínimos.

Alteração 211
Artigo 74, alínea d) bis (nova)

d bis) Um programa plurianual.

Justificação

Harmonização com as alterações ao artigo 43º A bis, para ter em conta o facto de o plano 
evolutivo ser doravante da competência da Agência.

Alteração 212
Artigo 75, nº 1

1. O Conselho de Administração será 
composto por seis representantes dos 

1. O Conselho de Administração será 
composto por seis representantes dos 
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Estados-Membros nomeados pelo Conselho 
e seis representantes nomeados pela 
Comissão, bem como por três elementos das 
partes interessadas, nomeados pela 
Comissão e sem direito a voto.

Estados-Membros nomeados pelo Conselho 
e três representantes nomeados pela 
Comissão, bem como por quatro elementos 
das partes interessadas, nomeados pela 
Comissão, entre os quais, pelo menos, um 
representante da indústria, dos sindicatos e 
do mundo científico, respectivamente.

Justificação

Cumpre ponderar judiciosamente a composição do Conselho de Administração. O número de 
representantes nomeado pela Comissão não deve ser superior ao número de representantes 
nomeado pelas demais partes.

Alteração 213
Artigo 79, n° 2, alínea e) e alínea j bis) (nova)

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

e) Celebrar e gerir os contratos necessários 
com os prestadores de serviços e os 
institutos referidos no artigo 83°;

j bis)  Adoptar o projecto e os planos 
evolutivos finais de avaliação das 
substâncias e respectivas actualizações nos 
termos do título VI, se não houver 
propostas de alterações.

Alteração 214
Artigo 79, n° 3, alínea a)

a) Um projecto de relatório que abarque as 
actividades da Agência no ano anterior, 
incluindo informações sobre o número de 
processos de registo recebidos, o número de 
substâncias avaliadas, o número de pedidos 
de autorização recebidos, o número de 
propostas de restrições recebidas pela 
Agência e sobre as quais esta se tiver 
pronunciado, o tempo tomado para a 
realização dos respectivos procedimentos e 
as substâncias autorizadas, os processos 
rejeitados e as substâncias sujeitas a 
restrições; as queixas recebidas e as medidas 
tomadas; um panorama das actividades do 
Fórum;

a) Um projecto de relatório que abarque as 
actividades da Agência no ano anterior, 
incluindo informações sobre o número de 
processos de registo recebidos, o número de 
substâncias avaliadas, o número de pedidos 
de autorização recebidos, o número de 
propostas de restrições recebidas pela 
Agência e sobre as quais esta se tiver 
pronunciado, o tempo tomado para a 
realização dos respectivos procedimentos e 
as substâncias autorizadas, os processos 
rejeitados e as substâncias sujeitas a 
restrições; as queixas recebidas e as medidas 
tomadas; a assistência técnica e as 
actividades de formação de competências 
realizadas nos países em desenvolvimento; 
um panorama das actividades do Fórum;
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Justificação

A UE e os seus Estados-Membros devem ter em conta as eventuais dificuldades com que se 
podem deparar os países em desenvolvimento e prestar-lhes assistência técnica para os 
ajudar. Esta questão deve ser especificada nas funções do Director Executivo.

Alteração 215
Artigo 81, nº 4, parágrafo 4

O Director Executivo ou o seu representante 
e os representantes da Comissão terão o 
direito de assistir a todas as reuniões dos 
Comités e dos grupos de trabalho 
convocadas pela Agência ou pelos seus 
Comités. As partes interessadas também 
poderão ser convidadas a assistir às 
reuniões na qualidade de observadores, se 
for caso disso, a pedido dos membros do 
Comité ou do Conselho de Administração.

O Director Executivo ou o seu representante 
e os representantes da Comissão terão o 
direito de assistir a todas as reuniões dos 
Comités e dos grupos de trabalho 
convocadas pela Agência ou pelos seus 
Comités. Também os accionistas, incluindo 
os representantes da indústria/PME podem 
participar nas reuniões na qualidade de 
observadores.

Justificação

A presença de um representante da indústria nas reuniões do Comité não deve ser apenas por 
convite. Deveria existir um lugar de observador para os representantes da indústria e/ou das 
PME. 

Alteração 216
Artigo 82, nº 1

1. Estado-Membro nomeará um membro do 
Fórum para um mandato de três anos que 
será renovável. Os membros serão 
escolhidos pelas suas funções e experiência 
de controlo do cumprimento da legislação 
em matéria de produtos químicos e manterão 
os contactos necessários com as autoridades 
competentes dos Estados-Membros.

1. Cada Estado-Membro nomeará um 
membro do Fórum para um mandato de três 
anos que será renovável. Os membros serão 
escolhidos pelas suas funções e experiência 
de controlo do cumprimento da legislação 
em matéria de produtos químicos e manterão 
os contactos necessários com as autoridades 
competentes dos Estados-Membros.

O Fórum deve ter o objectivo de reunir, 
entre os seus membros, uma ampla 
variedade de competências necessárias. 
Nesse sentido, poderá designar, por 
cooptação, um máximo de cinco membros 
suplementares escolhidos com base na sua 
competência específica. Estes serão 
nomeados para um mandato de três anos que 
será renovável.

O Fórum deveria procurar contar entre os 
seus membros, uma ampla variedade de 
competências pertinentes. Nesse sentido, 
pode designar, por cooptação, um máximo 
de cinco membros suplementares escolhidos 
com base na sua competência específica. 
Estes últimos são nomeados para um 
mandato de três anos que será renovável.
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Os membros do Fórum podem fazer-se 
acompanhar por consultores científicos e 
técnicos.

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

O Director Executivo da Agência ou o seu 
representante e os representantes da 
Comissão terão o direito de assistir a todas 
as reuniões do Fórum e dos respectivos 
grupos de trabalho. As partes interessadas 
também poderão ser convidadas a assistir 
às reuniões na qualidade de observadores, 
se for caso disso, a pedido dos membros do 
Fórum ou do Conselho de Administração.

O Director Executivo da Agência ou o seu 
representante e os representantes da 
Comissão terão o direito de assistir a todas 
as reuniões do Fórum e dos respectivos 
grupos de trabalho. Também os accionistas, 
incluindo os representantes da 
indústria/PME podem participar nas 
reuniões na qualidade de observadores.

Justificação

A presença de um representante da indústria nas reuniões do Comité não deve ser apenas por 
convite. Deveria existir um lugar de observador para os representantes da indústria e/ou das 
PME. 

Alteração 217
Artigo 83, nº 2

2. Os Estados-Membros transmitirão à 
Agência os nomes dos peritos com 
experiência comprovada no exame de 
avaliações dos riscos químicos e/ou em 
análises socioeconómicas ou com outras 
competências científicas pertinentes, que 
estariam disponíveis para colaborar com os 
grupos de trabalho dos Comités, indicando 
também as suas qualificações e áreas de 
especialização.

2. Os Estados-Membros transmitirão à 
Agência os nomes dos peritos 
independentes com experiência comprovada 
no exame de avaliações dos riscos químicos 
e/ou em análises socioeconómicas ou com 
outras competências científicas pertinentes, 
que estariam disponíveis para colaborar com 
os grupos de trabalho dos Comités, 
indicando também as suas qualificações e 
áreas de especialização.

A Agência conservará uma lista actualizada 
de peritos. Essa lista incluirá os peritos 
referidos no primeiro parágrafo e outros 
identificados directamente pelo Secretariado.

A Agência conservará uma lista actualizada 
de peritos independentes. Essa lista incluirá 
os peritos independentes referidos no 
primeiro parágrafo e outros identificados 
directamente pelo Secretariado.

Justificação

Os peritos enviados à Agência devem ser independentes.

Alteração 218
Artigo 83, n° 2 bis (novo)

 2 bis. O Conselho de Administração, sob 
proposta do Director Executivo, elaborará 
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uma lista, disponibilizada publicamente, 
dos institutos competentes designados pelos 
Estados-Membros que, individualmente ou 
no âmbito de uma rede, podem assistir a 
Agência no desempenho das suas funções, 
em particular das que lhe são atribuídas 
pelo título VI.

Alteração 219
Artigo 83, n° 3

3. A prestação de serviços pelos membros 
dos Comités ou por qualquer perito que 
colabore com um grupo de trabalho dos 
Comités ou do Fórum ou que desempenhe 
outras funções para a Agência será regida 
por um contrato escrito entre a Agência e a 
pessoa em questão ou, se for caso disso, 
entre a Agência e a entidade patronal da 
pessoa em questão.

3. A prestação de serviços pelos membros 
dos Comités, pelos institutos ou por 
qualquer perito que colabore com um grupo 
de trabalho dos Comités ou do Fórum ou que 
desempenhe outras funções para a Agência 
será regida por um contrato escrito entre a 
Agência e a pessoa em questão, entre a 
Agência e a entidade patronal da pessoa em 
questão, se for caso disso, ou entre a 
Agência e os institutos competentes.

Essa pessoa ou a sua entidade patronal será 
remunerada de acordo com uma tabela de 
honorários que deve ser incluída nas 
disposições financeiras estabelecidas pelo 
Conselho de Administração. Se a pessoa em 
questão não cumprir as suas obrigações, o 
Director Executivo tem o direito de rescindir 
ou suspender o contrato ou de reter a 
remuneração.

A parte contratante acima referida será 
remunerada de acordo com uma tabela de 
honorários que deve ser incluída nas 
disposições financeiras estabelecidas pelo 
Conselho de Administração. Se a pessoa em 
questão não cumprir as suas obrigações, o 
Director Executivo tem o direito de rescindir 
ou suspender o contrato ou de reter a 
remuneração.

Alteração 220
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, habilitado para o exercício 
das funções de juiz num Estado-Membro, e 
por dois outros membros.
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Justificação

Atendendo às funções da Câmara de Recurso, a respectiva presidência deve ser confiada a 
um juiz.

Alteração 221
Artigo 85, nº 3

3. O presidente, os outros membros e os 
suplentes serão nomeados pelo Conselho de 
Administração, a partir de uma lista de 
candidatos qualificados adoptada pela 
Comissão, com base na sua experiência e 
competência no domínio da segurança 
química, das ciências naturais ou dos 
procedimentos regulamentares ou judiciais.

3. O presidente, os outros membros e os 
suplentes serão nomeados pelo Conselho de 
Administração, a partir de uma lista de 
candidatos qualificados proposta pela 
Comissão com base em concurso público 
na sequência de publicação, no Jornal 
Oficial das Comunidades Europeias, na 
imprensa e na Internet, de um convite a 
manifestação de interesse. Os membros da 
Câmara de Recurso serão escolhidos com 
base na sua experiência e competência no 
domínio da segurança química, das ciências 
naturais ou dos procedimentos 
regulamentares ou judiciais. Pelo menos um 
membro da Câmara de Recurso deve 
possuir experiência adequada em matéria 
de procedimento judicial. 

Justificação

Atendendo à esfera de competências da Câmara de Recurso, pelo menos um dos seus 
membros deve possuir experiência adequada em matéria de procedimento judicial. É 
oportuno, tendo em conta a natureza das atribuições da Câmara de Recurso, introduzir um 
procedimento transparente para a apresentação das candidaturas.

Alteração 222
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. 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 43º bis (novo), do artigo 49.º, 
do n.º 4 do artigo 115.º ou do artigo 116.º.

Alteração 223
Artigo 93, n° 2
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2. As despesas da Agência incluem a 
remuneração do pessoal, as despesas 
administrativas, de infra-estrutura e de 
funcionamento.

2. As despesas da Agência incluem a 
remuneração do pessoal, as despesas 
administrativas, de infra-estrutura e de 
funcionamento, incluindo as decorrentes de 
contratos celebrados com terceiros, 
nomeadamente os institutos que executam 
as avaliações nos termos do título VI.

 

Alteração 224
Artigo 106

Para garantir a transparência, o Conselho de 
Administração, com base numa proposta do 
Director Executivo e em concertação com a 
Comissão, adoptará regras para assegurar 
que estão à disposição do público as 
informações regulamentares, científicas ou 
técnicas respeitantes à segurança dos 
produtos químicos que não sejam 
confidenciais.

Para garantir a transparência, o Conselho de 
Administração, com base numa proposta do 
Director Executivo e em concertação com a 
Comissão, adoptará regras e constituirá um 
registo para assegurar que estão à disposição 
do público as informações regulamentares, 
científicas ou técnicas respeitantes à 
segurança dos produtos químicos, de acordo 
com o Regulamento (CE) nº 1049/2001.
O Regulamento Interno da Agência, dos 
seus comités e dos seus grupos de trabalho 
estará à disposição do público na Agência e 
no respectivo sítio Web.

Justificação

Cumpre incrementar a transparência do trabalho desenvolvido pela Agência.

Alteração 225
Artigo 109

Artigo 109º Suprimido
O disposto no presente título aplica-se:
a) Às substâncias sujeitas a registo por um 
fabricante ou importador;
b) Às substâncias abrangidas pelo âmbito 
de aplicação do artigo 1.º da Directiva 
67/548/CEE, que satisfaçam os critérios de 
classificação como perigosas de acordo 
com essa directiva e que sejam colocadas 
no mercado estremes ou numa preparação 
acima dos limites de concentração 
especificados na Directiva 1999/45/CE 
resultando na classificação da preparação 
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como perigosa.

Justificação

Estas disposições foram transferidas para o artigo 2º, nº 2 quater (novo).

Alteração 226
Título X, Artigo 110, nº 1, parágrafo 1

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:

1. Qualquer importador ou fabricante (ou 
grupo de importadores ou de fabricantes) 
que coloque no mercado uma substância que 
cumpra os critérios de classificação como 
substância perigosa na acepção da 
Directiva 67/548/CEE, estreme ou sob a 
forma de preparação que ultrapasse os 
limites de concentração especificados na 
Directiva 1999/45/CEE, o que implica a 
classificação desta substância como 
perigosa, 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:

Justificação

Tal decorre das alterações precedentes ao artigo 2º, nº 2 quater (novo), e à supressão do 
artigo 109º.

Alteração 227
Artigo 112

Artigo 112º Suprimido
Harmonização da classificação e da 

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

Alteração 228
Artigo 113

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

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

Justificação

Se o inventário deve ser compilado segundo o procedimento de pré-registo, os prazos devem 
ser os mesmos. A presente alteração está relacionada com as outras alterações apresentadas 
aos artigos constantes do título X: Inventário de classificação e rotulagem.

Alteração 229
Artigo 114

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 três em três 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.

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

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



PE 353.529v03-00 664/957 RR\586024PT.doc

PT

presente regulamento. 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 dois anos após a data da 
notificação exigida ao abrigo do n.º 2 do 
artigo 131.º.

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

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 erros atempadamente. Devem ser estabelecidos igualmente 
critérios mínimos aplicáveis ao conteúdo dos relatórios, a fim de assegurar uma certa 
qualidade dos mesmos.

Alteração 230
Artigo 115 bis (novo) 

Artigo 115º bis
 Disposições específicas para a informação 

do grande público
1. No intuito de facilitar a utilização segura 
e sustentável, pelos consumidores, das 
substâncias químicas e preparações, os 
fabricantes facultarão informações 
assentes no risco através de rótulos apostos 
na embalagem de cada unidade colocada 
no mercado para venda aos consumidores, 
que indiquem os riscos associados à 
utilização aconselhada ou a situações 
previsíveis de utilização inadequada. 
O rótulo será acompanhado, se for caso 
disso, pela utilização de outros canais de 
comunicação, como sítios Web, que 
facultem informações mais pormenorizadas 
sobre a segurança e a utilização da 
substância ou da preparação.
2. As Directivas 1999/45/CE e 
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1967/548/CEE são alteradas em 
conformidade.

Justificação
Um sistema de comunicação adequado e coerente baseado no risco facultará aos 
consumidores as informações e recomendações necessárias que lhes permitam gerir com 
segurança e eficácia os riscos decorrentes da utilização de substâncias ou preparações 
químicas.

Alteração 231
Artigo 116, nº 1, proémio

1. Não serão consideradas confidenciais as 
seguintes informações:

1. Não serão consideradas confidenciais as 
seguintes informações relativas às 
substâncias enquanto tais:

Justificação

Alteração de clarificação: as informações consideradas não confidenciais abrangem apenas 
as substâncias enquanto tais e não as preparações e artigos relativos a essas substâncias. 
Não convém subestimar, no caso da investigação, as consequências jurídicas de uma 
obrigação de disponibilização das informações.

Alteração 232
Artigo 116, nº 1, alínea k bis) (nova)

k bis) As categorias de utilização da 
substância ou da preparação. 

Justificação

Estas informações não são necessariamente confidenciais e deveriam figurar nesta lista.

Alteração 233
Artigo 116, n° 2, alínea d bis) (nova) 

d bis) As utilizações registadas 
directamente por um utilizador a jusante.

Justificação

Em muitos sectores industriais, os componentes químicos utilizados são considerados como 
propriedade intelectual. A divulgação da utilização dessa substância química poderia revelar 
informações comerciais confidenciais e prejudicar a competitividade da empresa. Por esta 
razão, a identidade dos registandos anteriores deve ser protegida contra a revelação dessa 
informação aos novos registandos. O mesmo se aplica aos utilizadores a jusante, que não 
deveriam ser obrigados a divulgar os seus produtos químicos, a montante da cadeia de 
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abastecimento, ao fabricante de uma substância química.

Alteração 234
Artigo 116, nº 2, alínea d) bis) (nova)

d bis) Os métodos de análise, caso sejam 
solicitados em conformidade com os anexos 
VII ou VIII, que permitam detectar uma 
substância perigosa quando libertada no 
ambiente e determinar a exposição directa 
dos seres humanos.

Justificação

Os métodos de análise enquadram-se nas informações confidenciais e não são relevantes 
para o grande público. A presente alteração está relacionada com as outras alterações 
apresentadas aos artigos constantes do título XI: Informação.

Alteração 235
Artigo 117

Sem prejuízo do disposto nos artigos 115.º e 
116.º, as informações recebidas pela 
Agência ao abrigo do presente regulamento 
podem ser reveladas a qualquer governo ou 
organismo de um país terceiro ou a uma 
organização internacional, em conformidade 
com o acordo celebrado entre a Comunidade 
e a parte interessada nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 304/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, ou ao 
abrigo do n.º 3 do artigo 181.ºA do Tratado, 
desde que sejam respeitadas as seguintes 
condições:

Sem prejuízo do disposto nos artigos 115.º e 
116.º, as informações recebidas pela 
Agência ao abrigo do presente regulamento 
podem ser reveladas a qualquer governo ou 
instituição governamental de um país 
terceiro ou a uma organização internacional, 
em conformidade com o acordo celebrado 
entre a Comunidade e a parte interessada nos 
termos do Regulamento (CE) n.º 304/2003 
do Parlamento Europeu e do Conselho, ou 
ao abrigo do n.º 3 do artigo 181.ºA do 
Tratado, desde que sejam respeitadas as 
seguintes condições:

a) O objectivo do acordo seja a cooperação 
relativa à aplicação ou à gestão de legislação 
em matéria de produtos químicos abrangidos 
pelo presente regulamento;

a) O objectivo do acordo seja a cooperação 
governamental relativa à aplicação ou à 
gestão de legislação em matéria de produtos 
químicos abrangidos pelo presente 
regulamento;

b) A terceira parte proteja a 
confidencialidade das informações, tal como 
comummente acordado.

b) A terceira parte proteja a 
confidencialidade das informações, tal como 
comummente acordado.



RR\586024PT.doc 667/957 PE 353.529v03-00

PT

Justificação

A fim de prevenir a utilização fraudulenta de informações, deve ficar claramente estabelecido 
que a cooperação prevista no artigo 117º abrange exclusivamente as instituições 
governamentais nacionais e internacionais.

Alteração 236
Artigo 120

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.

De acordo com as orientações a elaborar 
pela Agência, 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.

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

Alteração 237
Artigo 121 

As autoridades competentes aconselharão os 
fabricantes, importadores, utilizadores a 
jusante e todos os outros interessados sobre 
as suas responsabilidades e obrigações 
respectivas, nos termos do presente 
regulamento, além dos documentos de 
orientação sobre a sua aplicação fornecidos 
pela Agência em conformidade com o nº 2, 
alínea f), do artigo 73º.

As autoridades competentes aconselharão os 
fabricantes, importadores, utilizadores a 
jusante e todos os outros interessados sobre 
as suas responsabilidades e obrigações 
respectivas, nos termos do presente 
regulamento, além dos documentos de 
orientação sobre a sua aplicação fornecidos 
pela Agência em conformidade com o nº 2, 
alínea f), do artigo 73º. Esta medida inclui 
em particular, mas não exclusivamente, um 
aconselhamento às pequenas e médias 
empresas sobre a maneira de cumprir as 
obrigações que lhes incumbem nos termos 
do presente regulamento.

Justificação

Em particular, as PME podem necessitar de uma assistência especial para cumprirem as 
suas obrigações.
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Alteração 238
Artigo 122

Os Estados-Membros manterão um sistema 
de inspecções oficiais e outras actividades, 
consoante for adequado às circunstâncias.

Os Estados-Membros manterão um sistema 
de inspecções oficiais e outras actividades, 
consoante for adequado às circunstâncias. A 
Agência está habilitada a incumbir os 
Estados-Membros da realização de 
controlos e outras actividades.

Justificação

A gestão do sistema REACH depende de uma aplicação uniforme das suas disposições em 
todo o mercado único, razão pela qual a Agência deve estar em posição de exigir que os 
Estados-Membros levem a efeito determinados controlos ou actividades.

Alteração 239
Artigo 123, nº 1

1. Os Estados-Membros estabelecerão 
disposições relativas às sanções aplicáveis 
em caso de infracção ao disposto no presente 
regulamento e tomarão todas as medidas 
necessárias para garantir a sua aplicação. As 
sanções assim previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros notificarão essas 
disposições à Comissão até 18 meses após a 
entrada em vigor do presente regulamento e 
qualquer alteração posterior das mesmas no 
mais breve prazo possível.

1. Os Estados-Membros estabelecerão, com 
base em orientações a elaborar pela 
Agência, disposições relativas às sanções 
aplicáveis em caso de infracção ao disposto 
no presente regulamento e tomarão todas as 
medidas necessárias para garantir a sua 
aplicação. As sanções assim previstas devem 
ser eficazes, proporcionadas e dissuasivas. 
Os Estados-Membros notificarão essas 
disposições à Comissão até 18 meses após a 
entrada em vigor do presente regulamento e 
qualquer alteração posterior das mesmas no 
mais breve prazo possível.

Justificação

Se o sistema de sanções depender exclusivamente do poder discricionário dos 
Estados-Membros, surgirá em toda a UE um manancial de diferentes sistemas de sanções. 
Porém, os objectivos do REACH só poderão ser alcançados mediante um sistema 
uniformizado de sanções e uma aplicação uniformizada das disposições.

Alteração 240
Artigo 128

Os anexos podem ser modificados, em 
conformidade com o procedimento referido 
no n.º 3 do artigo 130.º.

Os anexos podem ser modificados, em 
conformidade com o procedimento referido 
no n.º 3 do artigo 130.º.
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O mais tardar 18 meses após a entrada em 
vigor do presente regulamento, será 
inserido um capítulo no início do anexo II, 
onde serão estabelecidos os critérios 
objectivos para a isenção de substâncias 
e/ou grupos de substâncias.

Justificação

O actual anexo II baseia-se num "precedente histórico". Em si mesmo é inconsistente e 
escora-se em critérios fluidos conducentes a situações de absurdo onde uma de duas 
substâncias similares é excluída ao passo que a outra não o é (por exemplo a sacarose e a 
frutose). Cumpre atribuir à Comissão uma data-limite previamente à qual ela deverá 
desenvolver critérios claros e objectivos de atribuição das excepções previstas no anexo II, a 
fim de que possa ser estabelecida uma lista lógica e completa das substâncias isentas.

Alteração 241
Artigo 132 bis (novo)

Artigo 132º bis
Avaliação intercalar ex post do impacto do 

regulamento
1. Cinco anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento, e sem prejuízo do 
disposto no artigo 133°, a Comissão levará 
a efeito uma avaliação intercalar ex post do 
impacto do presente regulamento. Essa 
avaliação analisará o estado de aplicação 
do presente regulamento, ponderará os 
resultados obtidos à luz dos objectivos 
inicialmente fixados e avaliará o impacto 
do presente regulamento sobre o 
funcionamento do mercado interno e da 
concorrência.
2. A Comissão apresentará essa avaliação 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho o 
mais tardar no prazo de [seis anos após a 
entrada em vigor do presente regulamento]. 
A Comissão apresentará uma proposta 
relativa às alterações ao presente 
regulamento que se afigurem necessárias 
com base nessa avaliação.

Justificação

Tendo em conta a importância do sistema regulamentar instituído pelo regulamento REACH, 
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é necessário avaliar os resultados obtidos durante os cinco primeiros anos de aplicação, a 
fim de verificar se os objectivos iniciais foram atingidos e, no caso contrário, proceder aos 
ajustamentos necessários.

Alteração 242
Artigo 134

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 
793/93 e (CE) n.º 1488/94.

São revogadas as Directivas 76/769/CEE, 
90/394/CEE, 91/155/CEE, 91/157/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CEE, 2000/21/CE, 
2002/95/CE e 2004/37/CE e os 
Regulamentos (CEE) n.º 793/93 e (CE) n.º 
1488/94.

As remissões feitas para os actos revogados 
consideram-se feitas para o presente 
regulamento.

As remissões feitas para os actos revogados 
consideram-se feitas para o presente 
regulamento.

Justificação

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

Alteração 243
Artigo 135 bis (novo)

Artigo 135º bis
O nº 2 do artigo 1º da Directiva 98/24/CE é 
completado do seguinte modo:
"Os requisitos da presente directiva não 
são aplicáveis, quando existam obrigações 
aplicáveis por força do Regulamento (CE) 
nº ... [REACH]".

Justificação

Convém clarificar que REACH é prioritariamente aplicável. Há que evitar a duplicação de 
regulamentação.

Alteração 244
Artigo 135 ter (novo)

Artigo 135º ter
O nº 1 do artigo 1º da Directiva 
89/106/CEE é completado do seguinte 
modo:
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"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 se observem obrigações aplicáveis por 
força do Regulamento (CE) nº ... 
[REACH];"

Justificação

Convém clarificar que REACH é prioritariamente aplicável. Há que evitar a duplicação de 
regulamentação.

Alteração 245
Anexo I, secção 0, ponto 0.2.

0.2. A avaliação de segurança química deve 
abranger todas as utilizações identificadas. 
Deve, igualmente, cobrir a utilização da 
substância estreme (incluindo os principais 
aditivos e impurezas) ou integrada numa 
preparação ou num artigo. A avaliação deve, 
portanto, incidir sobre todos os estádios do 
ciclo de vida da substância, definido com 
base nas utilizações identificadas. A 
avaliação de segurança química assentará 
numa comparação dos efeitos adversos 
potenciais da substância com a exposição 
conhecida ou razoavelmente previsível de 
pessoas e/ou do ambiente à mesma.

0.2. A avaliação de segurança química deve 
abranger todas as utilizações identificadas 
em quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano. Deve, igualmente, cobrir 
a utilização da substância estreme (incluindo 
os principais aditivos e impurezas) ou 
integrada numa preparação ou num artigo. A 
avaliação deve, portanto, incidir sobre todos 
os estádios do ciclo de vida da substância, 
definido com base nas utilizações 
identificadas. A avaliação de segurança 
química assentará numa comparação dos 
efeitos adversos potenciais da substância 
com a exposição conhecida ou 
razoavelmente previsível de pessoas e/ou do 
ambiente à mesma.

Alteração 246
Anexo I, secção 4, ponto 4.2

4.2. Se a substância satisfizer os critérios, 
será efectuada uma caracterização das 
emissões, contemplando as partes 
pertinentes da avaliação da exposição 
descrita no ponto 5. Essa caracterização 
compreenderá uma estimativa das 
quantidades da substância libertadas para os 
diferentes compartimentos ambientais 
durante todas as actividades do fabricante ou 
importador e todas as utilizações 

4.2. Se a substância satisfizer os critérios, 
será efectuada uma caracterização das 
emissões, contemplando as partes 
pertinentes da avaliação da exposição 
descrita no ponto 5. Essa caracterização 
compreenderá uma estimativa das 
quantidades da substância libertadas para os 
diferentes compartimentos ambientais 
durante todas as actividades do fabricante ou 
importador e todas as utilizações 
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identificadas e a identificação das vias 
prováveis de exposição de pessoas e do 
ambiente à substância.

identificadas em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano e a 
identificação das vias prováveis de 
exposição de pessoas e do ambiente à 
substância.

Alteração 247
Anexo I, secção 5, ponto 5.1.1, parágrafo 1

5.1.1. Devem ser definidos perfis de 
exposição para o fabrico na Comunidade, a 
utilização própria do fabricante ou 
importador e todas as utilizações 
identificadas. Um perfil de exposição é o 
conjunto das condições que descrevem o 
modo como a substância é fabricada ou 
utilizada durante o seu ciclo de vida e como 
o fabricante ou importador controla, ou 
recomenda aos utilizadores a jusante que 
controlem, a exposição de pessoas e do 
ambiente. Esses perfis de exposição podem 
ser tão amplos ou específicos quanto 
necessário. O perfil de exposição deve ser 
apresentado na rubrica pertinente do 
relatório de segurança química e resumido 
num anexo da ficha de segurança, com um 
título curto apropriado que descreva breve e 
genericamente a utilização em causa. Os 
perfis de exposição incluirão, 
nomeadamente, sendo relevante, uma 
descrição:

5.1.1. Devem ser definidos perfis de 
exposição para o fabrico na Comunidade, a 
utilização própria do fabricante ou 
importador e todas as utilizações 
identificadas em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano. Um 
perfil de exposição é o conjunto das 
condições que descrevem o modo como a 
substância é fabricada ou utilizada durante o 
seu ciclo de vida e como o fabricante ou 
importador controla, ou recomenda aos 
utilizadores a jusante que controlem, a 
exposição de pessoas e do ambiente. Esses 
perfis de exposição podem ser tão amplos ou 
específicos quanto necessário. O perfil de 
exposição deve ser apresentado na rubrica 
pertinente do relatório de segurança química 
e resumido num anexo da ficha de 
segurança, com um título curto apropriado 
que descreva breve e genericamente a 
utilização em causa. Os perfis de exposição 
incluirão, nomeadamente, sendo relevante, 
uma descrição:

Alteração 248
Anexo I, secção 5.2, ponto 5.2.4, parágrafo 1

5.2.4. Os níveis de exposição devem ser 
estimados para todas as populações humanas 
(trabalhadores, consumidores e pessoas que 
possam ser expostas indirectamente através 
do ambiente) e domínios ambientais que se 
saiba estarem expostos à substância, ou que 
seja razoável prever que possam está-lo. 
Deve ser tida em conta cada via relevante de 
exposição humana (por inalação, por via 
oral, por via dérmica e por combinação de 

5.2.4. Os níveis de exposição devem ser 
estimados para as populações humanas 
(trabalhadores, consumidores e pessoas que 
possam ser expostas indirectamente através 
do ambiente) e domínios ambientais cuja 
exposição à substância seja 
reconhecidamente a mais elevada. Deve ser 
tida em conta a via mais relevante de 
exposição humana (por inalação, por via 
oral, por via dérmica e por combinação de 
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todas as vias de exposição relevantes). Essas 
estimativas devem atender às variações 
espácio-temporais do padrão de exposição. 
As estimativas de exposição devem, 
nomeadamente, ter em conta o seguinte:

todas as vias de exposição relevantes). Essas 
estimativas devem atender às variações 
espácio-temporais do padrão de exposição. 
As estimativas de exposição devem, 
nomeadamente, ter em conta o seguinte:

Justificação

Seria impraticável e demasiado complexo, em particular para as PME, proceder a avaliações 
exaustivas dos riscos e da exposição que tenham em conta todas as utilizações. Deve ser dada 
prioridade à exposição associada aos riscos mais elevados, como recomenda o Centro 
Europeu de Ecotoxicologia e Toxicologia das Substâncias Químicas (ECETOC) na sua 
avaliação dos riscos associados às substâncias químicas.

Alteração 249
Anexo I, secção 5.2, ponto 5.2.4, novo parágrafo após os travessões

 Se a exposição resultante do perfil de 
exposição mais elevada não for 
suficientemente inferior aos níveis 
previsivelmente sem efeitos para os seres 
humanos e para o ambiente, será efectuada 
uma estimativa de exposição mais 
completa.

Justificação

Seria impraticável e demasiado complexo, em particular para as PME, proceder a avaliações 
exaustivas dos riscos e da exposição que tenham em conta todas as utilizações. Deve ser dada 
prioridade à exposição associada aos riscos mais elevados, como recomenda o Centro 
Europeu de Ecotoxicologia e Toxicologia das Substâncias Químicas (ECETOC) na sua 
avaliação dos riscos associados às substâncias químicas.

Alteração 250
Anexo I, Parte 5, ponto 5.2.5. bis (novo)

 5.2.5. bis. As avaliações de exposição 
validadas poderão ser simplificadas 
mediante a utilização de ferramentas 
informáticas específicas, incluindo 
sectoriais, sempre que as mesmas se 
encontrem disponíveis.

Justificação

Para ajudar as pequenas e médias empresas a cumprir as suas obrigações, existem ou 
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poderão ser desenvolvidas ferramentas informáticas específicas e especializadas para 
proceder a uma avaliação da exposição.

Alteração 251
Anexo Ib, parágrafo 1

As avaliações de segurança química de 
preparações serão efectuadas nos termos do 
anexo I, com as seguintes alterações:

As avaliações de segurança química de 
preparações serão efectuadas nos termos dos 
objectivos do anexo I, excepto se as 
substâncias se encontrarem excluídas, em 
conformidade com o nº 2 do artigo 13º, 
nomeadamente com as seguintes alterações:

Justificação

Para a avaliação da segurança química das preparações, só são relevantes as informações 
relativas a substâncias que ultrapassam certas concentrações mínimas. De acordo com o nº 2 
do artigo 13º, não é necessária a avaliação de segurança química para uma substância cuja 
concentração na preparação não atinja os valores referidos nas alíneas a) a e). Por razões 
de clareza, conviria inscrever disposições neste sentido no anexo I b "Avaliações de 
segurança química das preparações", uma vez que as formulações utilizadas no anexo Ib, por 
exemplo, "de cada substância da preparação" ou "todas as substâncias da mesma" podem 
induzir em erro.

As preparações como os perfumes e os aromatizantes são misturas extremamente complexas, 
cujas numerosas variantes são transaccionadas diariamente e modificadas frequentemente. 
Uma avaliação de segurança química como a indicada no anexo Ib é impraticável. Os 
objectivos do anexo Ib podem ser atingidos graças a outros meios mais práticos e adaptados 
às categorias específicas de preparações, que permitem simultaneamente ter em conta o 
carácter geral dessas preparações e respeitar os objectivos do anexo Ib.

Alteração 252
Anexo II, novas entradas

Número EINECS  Nome/Grupo  Número CAS Número EINECS   Nome/Grupo   Número CAS

231-096-4    Ferro                           7439-89-6
265-995-8    Pasta de celulose        65996-61-4
232-350-7   Óleo de terebintina/essência de 
terebintina                                      8006-64-2
232-304-6    Resina líquida «ta l-oil» em bruto
                                                        8002-26-4
232-50-64    Ca lignosulfonato      8061-52-7
232-50-59    Na - lignosulfonato   8061-51-6
232-50-85    NH4 - lignosulfonato 8061-53-8
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232-51-06    Ácido lignosulfónico 8062-15-5
295-731-7   Vidro, não óxido        92128-37-5
305-415-3   Vidro, óxido                94551-67-4
305-416-9     Vidro, óxido              94551-68-5
266-046-0     Vidro, óxido            65997-17-3
215-171-9     Magnésia                1309-48-4
200-578-6     Etanol                      64-17-5

 231-959-9     Oxigénio O2            7782-44-7
231-098-5     Cripton Kr              7439-90-9
231-110-9     Néon Ne                 7440-01-9
231-168-5    Hélio He                 7440-59-7
231-172-7    Xénon Xe                7440-63-3
200-812-7   Metano CH4                  78-82-8

Justificação

As substâncias aditadas ao anexo II já estão regulamentadas pela legislação em vigor, não 
são consideradas perigosas ou constituem componentes de substâncias incluídas no anexo III 
do regulamento. Do mesmo modo, as substâncias utilizadas desde há centenas de anos numa 
vasta gama de aplicações, com um risco negligenciável, estão isentas de registo, a fim de 
facilitar a aplicabilidade do sistema.

Alteração 253
Anexo III, ponto 1 bis (novo)

 Substâncias incluídas no anexo II 
resultantes de um processo alternativo de 
fabrico;

Justificação

Não é lógico isentar uma substância se for produzida de uma determinada forma, mas não de 
outra. Se uma substância presente na natureza não estiver sujeita ao requisito de registo, a 
versão fabricada da mesma substância deveria igualmente ser isentada. O processo de 
fabrico propriamente dito é regulamentado por outra legislação.

Alteração 254
Anexo III, ponto 8

8. Minerais, minérios ou substâncias que 
ocorram na natureza, se não forem 

8. Substâncias que ocorram na natureza, 
incluindo as substâncias derivadas de 



PE 353.529v03-00 676/957 RR\586024PT.doc

PT

quimicamente modificados durante o 
fabrico, excepto se satisfizerem os critérios 
para serem classificados de perigosos da 
Directiva 67/548/CEE;

plantas referidas no artigo 3°, se não forem 
quimicamente modificadas durante o 
fabrico, excepto se satisfizerem os critérios 
para serem classificados de perigosos da 
Directiva 67/548/CEE;

Justificação

A forma como os minerais e os minérios estão incluídos no anexo III não praticável. Tanto os 
minerais como os minérios são difíceis de classificar devido à natureza do material e à sua 
composição variável. Além disso, o registo dos minerais e dos minérios é desnecessário, pois 
já estão devidamente regulamentados pela legislação em vigor (nomeadamente pela directiva 
relativa à gestão dos resíduos das indústrias extractivas e a directiva relativa à prevenção e 
controlo integrados da poluição).

Alteração 255
Anexo III, ponto 9 bis (novo)

9 bis. Minerais, minérios e seus 
concentrados derivados de processos 
mineralógicos ou de processos físicos de 
transformação;

Justificação

A forma como os minerais e os minérios estão incluídos no anexo III não praticável. Tanto os 
minerais como os minérios são difíceis de classificar devido à natureza do material e à sua 
composição variável. Além disso, o registo dos minerais e dos minérios é desnecessário, pois 
já estão devidamente regulamentados pela legislação em vigor (nomeadamente pela directiva 
relativa à gestão dos resíduos das indústrias extractivas e a directiva relativa à prevenção e 
controlo integrados da poluição).

Alteração 256
Anexo III, ponto 9 ter (novo)

 9 ter. Condensados de gás natural, gás de 
petróleo liquefeito (GPL), coque e metano.

Justificação

Estas substâncias já são devidamente regulamentadas por outros actos legislativos. Os riscos 
associados a estas substâncias são bem conhecidos, dado que são geralmente transformadas 
antes de serem utilizadas noutras substâncias sujeitas a registo. O GPL deveria ser inserido 
no anexo III da regulamentação REACH, tendo em conta as suas origens naturais, as suas 
analogias com outros produtos naturais inscritos no anexo III e os seus conhecidos efeitos 
positivos em termos de segurança, saúde e ambiente.
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Alteração 257
Anexo III, ponto 9 quater (novo)

 9 quater. Metais e ligas metálicas maciças.

Justificação

O registo implicaria encargos desproporcionados, dado que os dados recolhidos ao longo de 
décadas mostram não existir qualquer risco para o homem e o ambiente.

Alteração 258
Anexo III, ponto 9 quinquies (novo)

 9 quinquies. Gases da indústria, como gás 
de coqueria, gás de alto forno e gás 
combustível produzido em refinarias de 
óleos minerais, e seus componentes.

Justificação

Os gases da indústria (gás de coqueria, gás de alto forno e gás combustível produzido em 
refinarias de óleos minerais) estão actualmente isentos de registo se forem utilizados nas 
instalações. Contudo, se deixarem as instalações, podem estar sujeitos a registo. Este facto 
cria incerteza jurídica e coloca-os numa situação de desvantagem em relação a outros 
combustíveis como o gás natural, o petróleo e o carvão, que estão isentos de registo. Esta 
situação pode prejudicar, não intencionalmente, a reciclagem e a reutilização dos recursos. 
O coque tem menos propriedades intrínsecas perigosas do que o carvão, pelo que deveria ser 
dispensado da obrigatoriedade de registo, tal como acontece com o carvão.

Alteração 259
Anexo III, ponto 9 sexies (novo)

 9 sexies.  Óleos e gorduras vegetais e 
animais.

Justificação

Estas substâncias são de origem natural. Existe um manancial de informações sobre as 
mesmas e uma grande experiência quanto à sua utilização, pelo que as suas propriedades e 
riscos são bem conhecidos. Estas substâncias são consideradas seguras para a saúde 
humana e para o ambiente. Diversos óleos estão já incluídos no anexo III e estão isentos de 
registo.
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Alteração 260
Anexo III, ponto 9 septies (novo)

9 septies. Celulose destinada ao fabrico de 
papel.

Justificação

É de excluir qualquer risco para o ser humano e o ambiente.

Alteração 261
Anexo IV, secção 6 bis (nova)

6 bis. Informações sobre categorias de 
utilização e exposição
6 bis.  1     Categorias de utilização:
6 bis.  1.1  a) utilização industrial
                 b) utilização profissional
                 c) utilização pelos consumidores
6 bis.  1.2  Especificações para a utilização 
em cada categoria:
                a) utilização num sistema fechado
                b) utilização que tenha como 
resultado a sua inclusão numa matriz
                c) utilização não dispersiva
                d) utilização dispersiva
6 bis.  2    Categorias de exposição:
6 bis.  2.1  Exposição humana: 
                a) oral
                b) dérmica
                c) inalativa
6 bis.  2.2  Exposição ambiental: 
                a) água
                b) ar
                c) solo
6 bis.  3   Duração da exposição:
                a) acidental
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                b) ocasional/curto prazo
                c) contínua/frequente

Justificação

A informação de base suplementar sobre a exposição destina-se a ajudar as empresas a 
elaborarem a sua ficha de segurança ou as suas orientações em matéria de segurança, 
permitindo ainda que a Agência proceda à análise dos dossiers apresentados com vista a 
identificar as subtâncias prioritárias na gama de tonelagem compreendida entre 1 e 10 
toneladas, para as quais devem ser elaboradas as informações constantes do anexo V.

Alteração 262
Anexo I, secção 5.1.1, parágrafo 1

5.1.1. Devem ser definidos perfis de 
exposição para o fabrico na Comunidade, a 
utilização própria do fabricante ou 
importador e todas as utilizações 
identificadas. Um perfil de exposição é o 
conjunto das condições que descrevem o 
modo como a substância é fabricada ou 
utilizada durante o seu ciclo de vida e como 
o fabricante ou importador controla, ou 
recomenda aos utilizadores a jusante que 
controlem, a exposição de pessoas e do 
ambiente. Esses perfis de exposição podem 
ser tão amplos ou específicos quanto 
necessário. O perfil de exposição deve ser 
apresentado na rubrica pertinente do 
relatório de segurança química e resumido 
num anexo da ficha de segurança, com um 
título curto apropriado que descreva breve e 
genericamente a utilização em causa. Os 
perfis de exposição incluirão, 
nomeadamente, sendo relevante, uma 
descrição:

5.1.1. Devem ser definidos perfis de 
exposição para o fabrico na Comunidade, a 
utilização própria do fabricante ou 
importador e todas as utilizações 
identificadas de quantidades, no mínimo, de 
uma tonelada por ano. Um perfil de 
exposição é o conjunto das condições que 
descrevem o modo como a substância é 
fabricada ou utilizada durante o seu ciclo de 
vida e como o fabricante ou importador 
controla, ou recomenda aos utilizadores a 
jusante que controlem, a exposição de 
pessoas e do ambiente. Esses perfis de 
exposição podem ser tão amplos ou 
específicos quanto necessário. O perfil de 
exposição deve ser apresentado na rubrica 
pertinente do relatório de segurança química 
e resumido num anexo da ficha de 
segurança, com um título curto apropriado 
que descreva breve e genericamente a 
utilização em causa. Os perfis de exposição 
incluirão, nomeadamente, sendo relevante, 
uma descrição:

Justificação

É necessário especificar que apenas são afectadas as utilizações que impliquem, no mínimo, 
uma tonelada da substância.

Alteração 263
Anexo V, secção 7 - Informação ecotoxicológica, coluna 1, ponto 7.1.1 bis (novo) 
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7.1.1 bis. Estudo de inibição de crescimento 
em algas

Alteração 264
Anexo V, secção 7 bis (nova) 

7 bis. Biodegradabilidade
7.1. Elevada biodegradabilidade

Alteração 265
Anexo V, secção 7, ponto 7.1.1.

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

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 266
 Anexo V, secção 6 - Informação toxicológica, coluna 1, ponto -6.1 (novo)

-6.1. Toxicidade aguda
Uma das seguintes vias:
 - por via oral
- por inalação
- por via dérmica

Alteração 267
Anexo VI, pontos 6.1 a 6.4.3, coluna 1

6.1. Irritação da pele (todas as partes deste 
ponto)

Suprimido

6.2. Irritação ocular (todas as partes deste 
ponto)

6.4. Mutagenicidade (todas as partes deste 
ponto)
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(suprimido e transferido para o anexo VII)

Justificação

Constitui a primeira alteração de uma série de alterações (43-49) que especificam os 
requisitos de informação para as substâncias compreendidas entre 10 e 100 toneladas que 
exigem que as empresas forneçam as informações necessárias para controlar de forma 
adequada os riscos para a saúde humana e para o ambiente decorrentes da utilização das 
suas substâncias e numa situação em que os requisitos contidos na proposta da Comissão 
correm o risco de ser inadequados. 

Ao mesmo tempo, estas alterações contribuirão para reduzir os requisitos para as 
quantidades compreendidas entre 10 e 100 toneladas, onde o risco de supressão de 
substâncias é susceptível de ser elevado podendo haver consequências adversas para os 
utilizadores a jusante, nomeadamente as PME. Por conseguinte, estas alterações contribuem 
para preservar uma via de inovação essencial reduzindo o risco de supressão de substâncias 
com elevados custos de reformulação. 

É ainda proposto que o anexo VI, que inclui informações para além das informações exigidas 
nos termos do anexo V, se limite a informações sobre a toxicidade aguda e a biodegradação. 
Os outros requisitos de informação previstos no anexo VI da proposta da Comissão são 
transferidos para o anexo VII, nomeadamente os requisitos respeitantes a substâncias de 
elevado volume (100 toneladas e mais). 

Estas alterações são coerentes com a abordagem proposta para a gama de volume 
extremamente baixa de substâncias compreendidas entre uma e dez toneladas, para as quais 
são propostas disposições específicas, e para as substâncias de volume mais elevado na gama 
superior a 100 toneladas, para as quais não é proposta qualquer redução dos requisitos em 
matéria de dados, no âmbito do objectivo global do desenvolvimento sustentável. 

A presente alteração centra-se nesta informação, que se reveste da maior importância tendo 
em vista o desenvolvimento de medidas adequadas de gestão dos riscos, ao mesmo tempo que 
examina os riscos consideráveis resultantes da supressão de substâncias na gama de 
tonelagem compreendida entre 10 e 100 toneladas apresentada na proposta da Comissão. A 
alteração proposta transfere, por conseguinte, os requisitos de informação dos pontos 6.1 – 
6.4 para o anexo VII.

Alteração 268
Anexo VII, pontos 6.1 a 6.4.3, colunas 1 e 2 (aditados à secção 6, antes do ponto 6.4) 

6.1. Irritação da pele
6.1.1. Irritação da pele in vivo 6.1.1. Estudo não exigido nos seguintes 

casos:
– se a substância for corrosiva; ou
– se a substância for um ácido forte 
(pH < 2,0) ou uma base forte (pH > 11,5); 
ou
– se a substância for inflamável em 
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contacto com o ar, à temperatura ambiente; 
ou
– se a substância for muito tóxica em 
contacto com a pele; ou
– se o estudo de toxicidade aguda por via 
dérmica não indicar irritação da pele até à 
dose-limite (2000 mg/kg de massa 
corporal); ou
– se os dados resultantes da estratégia de 
ensaio prevista no ponto 6.1 do anexo V 
permitirem classificar adequadamente a 
substância de corrosiva da pele ou irritante 
da pele.

6.2. Irritação ocular
6.2.1. Irritação ocular in vivo 6.2.1. Estudo não exigido nos seguintes 

casos:
– se a substância for corrosiva; ou
– se a substância for um ácido forte 
(pH < 2,0) ou uma base forte (pH > 11,5); 
ou
– se a substância for inflamável em 
contacto com o ar, à temperatura ambiente; 
ou
– se a substância for classificada de 
irritante em contacto com a pele, desde que 
o registando a classifique de irritante 
ocular; ou
– se os dados resultantes da estratégia de 
ensaio prevista no ponto 6.2 do anexo V 
permitirem classificar adequadamente a 
substância de irritante ocular.

6.4. Mutagenicidade
6.4.2. Estudo in vitro de citogenicidade em 
células de mamíferos

6.4.2. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

– se se dispuser de dados adequados de 
ensaios in vivo de citogenicidade; ou
– se a substância for comprovadamente 
cancerígena das categorias 1 ou 2.

6.4.3. Estudo in vitro de mutação genética 
em células de mamíferos, em caso de 
resultados negativos nos pontos 6.4.1 do 

6.4.3. Estudo não exigido se se dispuser de 
dados adequados de um ensaio fiável in 
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anexo V e 6.4.2 do anexo VI vivo de mutação genética em mamíferos.
6.4. Se algum dos estudos de 
mutagenicidade dos anexos V ou VI der 
resultado positivo, deve ponderar-se a 
realização de estudos in vivo apropriados 
de mutagenicidade.

(Texto transferido do anexo VI; coluna 2 e ponto 6.4 inalterados)

Justificação

Esta alteração decorre da alteração ao anexo VI acima referida. É necessário aplicar, 
relativamente às quantidades superiores a 100 toneladas, os mesmos requisitos enunciados 
na proposta da Comissão. No que se refere à mutagenicidade, a alteração garante que se um 
dos estudos in vitro der resultado positivo serão realizados estudos suplementares.

Alteração 269
Anexo VII, secção 6, ponto 6.4, coluna 2

6.4. Se algum dos estudos de 
mutagenicidade dos anexos V ou VI der 
resultado positivo e não se dispuser de 
resultados de estudos in vivo, o registando 
proporá um estudo in vivo apropriado de 
mutagenicidade.

6.4. Se algum dos estudos de 
mutagenicidade dos anexos V ou algum dos 
ensaios acima referidos der resultado 
positivo e não se dispuser de resultados de 
estudos in vivo, o registando proporá um 
estudo in vivo apropriado de 
mutagenicidade.

Em caso de resultado positivo em algum 
estudo in vivo disponível, serão propostos 
outros estudos in vivo apropriados.

Em caso de resultado positivo em algum 
estudo in vivo disponível, serão propostos 
outros estudos in vivo apropriados.

Justificação

Esta alteração decorre da alteração ao anexo VI acima referida. É necessário aplicar, 
relativamente às quantidades superiores a 100 toneladas, os mesmos requisitos enunciados 
na proposta da Comissão. No que se refere à mutagenicidade, a alteração garante que se um 
dos estudos in vitro der resultado positivo serão realizados estudos suplementares.

Alteração 270
Anexo VI, pontos 6.1.1 a 6.4, coluna 2

6.1.1. (todo o texto deste ponto) Suprimido
6.2.1. (todo o texto deste ponto)

6.4.2. (todo o texto deste ponto)

6.4.3. (todo o texto deste ponto)
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6.4. (todo o texto deste ponto)

(suprimido e transferido para o anexo VII)

Alteração apresentada por Erika Mann, Edit Herczog

Alteração 271
Anexo VI, ponto 6.5, coluna 1

6.5. Toxicidade aguda 6.5. Toxicidade aguda

O estudo será realizado para uma via, de 
preferência a via oral, a menos que o 
registando considere mais apropriada outra 
via. 

No caso dos gases e dos líquidos voláteis 
(pressão de vapor superior a 10-2 Pa, a 
20 ºC), as informações fornecidas dirão 
respeito à via por inalação (6.5.2).

No caso dos gases e dos líquidos voláteis 
(pressão de vapor superior a 10-2 Pa, a 
20 ºC), as informações fornecidas dirão 
respeito à via por inalação (6.5.2).

No caso das substâncias que não sejam 
gases, as informações referidas nos 
pontos 6.5.1 a 6.5.3 devem ser fornecidas 
em relação a, pelo menos, duas vias, sendo 
uma delas a via oral. A escolha da segunda 
via dependerá da natureza da substância e da 
via provável de exposição humana. Caso só 
haja uma via de exposição, só será 
necessário fornecer informações em relação 
a essa via.

No caso das substâncias que não sejam gases 
em quantidades iguais ou superiores a 100 
toneladas por ano por fabricante ou 
importador, as informações referidas nos 
pontos 6.5.1 a 6.5.3 devem ser fornecidas 
em relação a, pelo menos, duas vias, sendo 
uma delas a via oral. A escolha da segunda 
via dependerá da natureza da substância e da 
via provável de exposição humana. Caso só 
haja uma via de exposição, só será 
necessário fornecer informações em relação 
a essa via.

Justificação

O risco de supressão de substâncias da gama de tonelagem de 10 a 100 toneladas 
apresentada na proposta da Comissão torna necessária uma redução dos requisitos de 
informação. Por conseguinte, esta alteração centra-se nesta informação, que se reveste da 
maior importância tendo em vista o desenvolvimento de medidas adequadas de gestão dos 
riscos, salvaguardando assim a saúde e o ambiente.

Alteração 272
Anexo VI, pontos 6.5 a 6.5.3, coluna 1

6.5. Toxicidade aguda (todo o texto e 
pontos do 6.5, coluna 1)

Suprimido
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Justificação

Dado que este requisito de informação foi retomado no anexo V, pode ser suprimido deste 
anexo.

Alteração 273
Anexo VI, pontos 6.5 a 6.5.3, coluna 2

6.5. (todo o texto e pontos do 6.5, coluna 2) Suprimido

Justificação

Dado que este requisito de informação foi retomado no anexo V, pode ser suprimido deste 
anexo.

Alteração 274
Anexo VI, pontos 6.6 a 6.8.1, coluna 1

6.6. Toxicidade por dose repetida (todo o 
texto e pontos do 6.6, coluna 1)

Suprimido

6.7. Efeitos tóxicos na reprodução (todo o 
texto e pontos do 6.7, coluna 1)

6.8. Toxicocinética (todo o texto e pontos do 
6.8, coluna 1)

(suprimido e transferido para o anexo VII)

Justificação

A presente alteração centra-se nesta informação, que se reveste da maior importância tendo 
em vista o desenvolvimento de medidas adequadas de gestão dos riscos, ao mesmo tempo que 
elimina o risco considerável da supressão de substâncias da gama de tonelagem de 10 a 100 
toneladas criado pela proposta da Comissão. A alteração proposta transfere, por 
conseguinte, os requisitos de informação dos pontos 6.6 a 6.8 para o anexo VII.

Alteração 275
Anexo VI, pontos 6.6.1 a 6.7.2, coluna 2

6.6.1. (todo o texto, coluna 2) Suprimido
6.7. (todo o texto e pontos do 6.7, coluna 2)



PE 353.529v03-00 686/957 RR\586024PT.doc

PT

(suprimido e transferido para o anexo VII)

Justificação

A presente alteração centra-se nesta informação, que se reveste da maior importância tendo 
em vista o desenvolvimento de medidas adequadas de gestão dos riscos, ao mesmo tempo que 
elimina o risco considerável da supressão de substâncias da gama de tonelagem de 10 a 100 
toneladas criado pela proposta da Comissão. A alteração proposta transfere, por 
conseguinte, os requisitos de informação dos pontos 6.6 a 6.8 para o anexo VII.

Alteração 276
Anexo VII, ponto 6.6.1, colunas 1 e 2 (novo, transferido do anexo VI, substitui o actual ponto 

6.6.1)

Texto da Comissão

6.6.1. Estudo de toxicidade a curto prazo 
(28 dias) por dose repetida, numa espécie, 
em machos e fêmeas, pela via de 
administração mais apropriada, tendo em 
conta a via provável de exposição humana, 
excepto se já tiver sido incluído no quadro 
do prescrito no anexo VI ou se forem 
propostos ensaios de acordo com o 
ponto 6.6.2. Neste caso, não se aplica a 
secção 3 do anexo IX.

Alteração do Parlamento

6.6.1. Estudo de toxicidade a curto prazo 
(28 dias) por dose repetida, numa espécie, 
em machos e fêmeas, pela via de 
administração mais apropriada, tendo em 
conta a via provável de exposição humana.

6.6.1. Estudo de toxicidade a curto prazo 
(28 dias) não exigido nos seguintes casos:

– se existir um estudo fiável de toxicidade 
sub-crónica (90 dias) ou crónica, no qual 
tenham sido utilizadas uma espécie e uma 
via de administração apropriadas; ou
– se a substância sofrer desintegração 
imediata e existirem dados suficientes sobre 
os produtos de dissociação; ou
– se puder ser excluída qualquer exposição 
humana relevante.
A via apropriada será escolhida da seguinte 
forma:
A via dérmica será a via de ensaio 
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apropriada se:
1) For provável o contacto com a pele 
durante a produção e/ou a utilização; e
2) As propriedades físico-químicas 
apontarem para uma taxa significativa de 
absorção através da pele; e
3) Se verificar uma das seguintes 
condições:
– for observada toxicidade no ensaio de 
toxicidade aguda por via dérmica a doses 
mais baixas do que no ensaio de toxicidade 
por via oral; ou
– forem observados efeitos sistémicos ou 
outros indícios de absorção em estudos de 
irritação da pele e/ou ocular; ou
– houver indicações, em ensaios in vitro, de 
absorção significativa por via dérmica; ou
– for conhecida a penetração ou toxicidade 
significativa por via dérmica de substâncias 
estruturalmente relacionadas.
A via dérmica não será a via de ensaio 
apropriada se a absorção através da pele 
for improvável, devido à massa molecular 
(superior a 800 ou diâmetro molecular 
superior a 15 Å) e a baixa lipossolubilidade 
(log Koctanol-água inferior a - 1 ou superior a 
4).
A via por inalação será a via de ensaio 
apropriada se:
1) For provável a exposição de pessoas por 
inalação; e
2) Se verificar uma das seguintes 
condições:
– a pressão de vapor da substância for 
superior a 10-2 Pa, a 20 C; ou
– a substância for um pó que contenha 
mais de 1 % de partículas, em massa, com 
granulometria MMAD inferior a 100 µm; 
ou
a substância for utilizada de um modo que 
gere aerossóis, partículas ou gotículas de 
dimensões inaláveis (mais de 1 %, em 
massa, de partículas com MMAD inferior a 
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100 µm). Na falta de contra-indicações, a 
via preferida será a via oral.
O registando proporá o estudo de 
toxicidade sub-crónica (90 dias) 
(ponto 6.6.2 do anexo VII) nos seguintes 
casos:
– se a frequência e a duração da exposição 
humana indicarem ser apropriado um 
estudo relativo a um período mais longo e 
se verificar uma das seguintes condições:
– outros dados disponíveis apontarem para 
a possibilidade de a substância ter uma 
propriedade perigosa que não possa ser 
detectada num estudo de toxicidade a curto 
prazo; ou
– estudos toxicocinéticos adequadamente 
concebidos revelarem a acumulação da 
substância ou de metabolitos da mesma em 
certos tecidos ou órgãos, que possivelmente 
não seria detectada num estudo de 
toxicidade a curto prazo, mas que seria 
susceptível de produzir efeitos adversos 
após exposição prolongada.
O registando proporá outros estudos, que 
também poderão ser solicitados pela 
autoridade competente do Estado-Membro 
avaliador em conformidade com os 
artigos 39º, 40º ou 44º, nos seguintes casos:
– se não tiver sido possível identificar um 
NOAEL no estudo a 28 dias, excepto se tal 
se dever à inexistência de efeitos adversos 
tóxicos; ou
– em caso de toxicidade particularmente 
preocupante (nomeadamente com efeitos 
sérios/graves); ou
– se houver indicações de um efeito que 
não possa ser adequadamente 
caracterizado, em termos toxicológicos e/ou 
de risco, com base nos elementos 
disponíveis. Nesses casos, poderá ser mais 
apropriado efectuar estudos toxicológicos 
específicos, concebidos para a investigação 
dos efeitos em causa (por exemplo, estudos 
de imunotoxicidade ou de 
neurotoxicidade); ou
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– se a via de exposição utilizada no estudo 
inicial por dose repetida tiver sido 
inadequada, relativamente à via prevista de 
exposição humana, e não puder ser feita 
uma extrapolação de via para via; ou
– em caso de especial preocupação ligada à 
exposição (por exemplo, utilização em 
produtos de consumo conducente a níveis 
de exposição próximos das doses para as 
quais sejam de esperar efeitos tóxicos nas 
pessoas); ou
– se, no estudo a 28 dias, não tiverem sido 
detectados efeitos revelados por substâncias 
claramente relacionadas, ao nível da 
estrutura molecular, com a substância em 
estudo.

(novo, transferido do anexo VI)

Justificação

Esta alteração decorre da alteração ao anexo VI acima referida. É necessário aplicar, 
relativamente às quantidades superiores a 100 toneladas, os mesmos requisitos enunciados 
na proposta da Comissão.

Alteração 277
Anexo VII, ponto 6.7, colunas 1 e 2

Texto da Comissão

6.7. Efeitos tóxicos na reprodução 6.7. Estudos não exigidos nos seguintes casos:

– se a substância for reconhecidamente 
cancerígena genotóxica e tiverem sido postas em 
prática medidas adequadas de gestão de riscos; ou

– se a substância for reconhecidamente 
mutagénica para as células germinais e tiverem 
sido postas em prática medidas adequadas de 
gestão de riscos.

6.7.2. Estudo de efeitos tóxicos no 
desenvolvimento, numa espécie, pela via 
de administração mais apropriada, tendo 
em conta a via provável de exposição 
humana (ponto 31 do anexo X, parte B, 
ou OCDE 414), excepto se já tiver sido 
incluído no quadro do prescrito no 
anexo VI.

6.7.2. O estudo será inicialmente realizado numa 
espécie. A decisão sobre a necessidade de ser 
efectuado um estudo numa segunda espécie 
basear-se-á nos resultados do primeiro ensaio.
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6.7.3. Estudo de efeitos tóxicos na 
reprodução em duas gerações, numa 
espécie, em machos e fêmeas, pela via de 
administração mais apropriada, tendo em 
conta a via provável de exposição 
humana, se o estudo a 28 dias ou a 90 
dias apontar para efeitos adversos em 
tecidos ou órgãos reprodutores.

Alteração do Parlamento

6.7. Efeitos tóxicos na reprodução 6.7.  Estudos não exigidos nos seguintes casos:

– se a substância for reconhecidamente 
cancerígena genotóxica e tiverem sido postas em 
prática medidas adequadas de gestão de riscos; ou

– se a substância for reconhecidamente 
mutagénica para as células germinais e tiverem 
sido postas em prática medidas adequadas de 
gestão de riscos; ou
– se puder ser excluída qualquer exposição 
humana relevante.

6.7.1. Despistagem de efeitos tóxicos na 
reprodução/no desenvolvimento, numa 
espécie (OCDE 421), caso as 
informações disponíveis sobre 
substâncias estruturalmente 
relacionadas, as estimativas (Q)SAR e 
métodos in vitro não apontarem para a 
possibilidade de a substância ser tóxica 
para o desenvolvimento.

6.7.1. Um resultado positivo na despistagem será 
confirmado, neste nível, por um estudo de efeitos 
tóxicos no desenvolvimento, numa espécie, pela 
via de administração mais apropriada, tendo em 
conta a via provável de exposição humana 
(ponto 6.7.2 do anexo VI).

6.7.2. Estudo de efeitos tóxicos no 
desenvolvimento, pela via de 
administração mais apropriada, tendo em 
conta a via provável de exposição 
humana (ponto 31 do anexo X, parte B, 
ou OCDE 414).

6.7.2. O estudo será inicialmente realizado numa 
espécie. A decisão sobre a necessidade de ser 
efectuado um estudo numa segunda espécie 
basear-se-á nos resultados do primeiro ensaio.

Se, de um estudo de toxicidade por dose repetida 
(90 dias), houver indicações de possíveis efeitos 
tóxicos no desenvolvimento (por exemplo, efeitos 
histopatológicos nas gónadas) ou a substância 
for estruturalmente próxima de uma substância 
reconhecidamente com efeitos tóxicos no 
desenvolvimento, o registando proporá um 
estudo de efeitos tóxicos na reprodução em duas 
gerações (ponto 6.7.3 do anexo VII).
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6.7.3. Estudo de efeitos tóxicos na 
reprodução em duas gerações, numa 
espécie, em machos e fêmeas, pela via de 
administração mais apropriada, tendo em 
conta a via provável de exposição 
humana, se o estudo a 28 dias ou a 90 
dias apontar para efeitos adversos em 
tecidos ou órgãos reprodutores.

(novo, transferido do anexo VI)

Justificação

Esta alteração decorre da alteração ao anexo VI acima referida. É necessário aplicar, 
relativamente às quantidades superiores a 100 toneladas, os mesmos requisitos enunciados 
na proposta da Comissão.

Alteração 278
Anexo VII, ponto 6.8, coluna 1 (novo, transferido do anexo VI)

6.8. Toxicocinética 6.8. Toxicocinética
6.8.1. Avaliação do comportamento 
toxicocinético da substância, tanto quanto 
possa ser determinado a partir das 
informações relevantes disponíveis

6.8.1. Avaliação do comportamento 
toxicocinético da substância, tanto quanto 
possa ser determinado a partir das 
informações relevantes disponíveis

(novo, transferido do anexo VI)

Justificação

Esta alteração decorre da alteração ao anexo VI acima referida. É necessário aplicar, 
relativamente às quantidades superiores a 100 toneladas, os mesmos requisitos enunciados 
na proposta da Comissão.

Alteração 279
Anexo VI, ponto 7.1, pontos 7.2.2 a 7.3.1, coluna 1

7.1. Toxicidade em meio aquático Suprimido
7.2.2. Abiótica (todo o texto e pontos do 
7.2.2, coluna 1)

7.3. Destino ambiental e comportamento no 
ambiente (todo o texto e pontos do 7.3, 
coluna 1)
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(suprimido e transferido para o anexo VII)

Justificação

O risco de supressão de substâncias da gama de tonelagem de 10 a 100 toneladas criado pela 
proposta da Comissão torna necessária uma redução dos requisitos de informação. Por 
conseguinte, a alteração proposta transfere os requisitos de informação dos pontos 7.1, 7.2.2 
e 7.3 para o anexo VII.

Alteração 280
Anexo VI, ponto 7.1, pontos 7.2.2 a 7.3.1, coluna 2

7.1.2.  (todo o texto, coluna 2) Suprimido
7.2.2.1. (todo o texto, coluna 2)

7.3.1.  (todo o texto, coluna 2)

(suprimido e transferido para o anexo VII)

Justificação

O risco de supressão de substâncias da gama de tonelagem de 10 a 100 toneladas criado pela 
proposta da Comissão torna necessária uma redução dos requisitos de informação. Por 
conseguinte, a alteração proposta transfere os requisitos de informação dos pontos 7.1, 7.2.2 
e 7.3 para o anexo VII.

Alteração 281
Anexo VII, ponto 7.1, colunas 1 e 2

Texto da Comissão

7.1. Toxicidade em meio aquático 7.1. Se a avaliação de segurança química em 
conformidade com o anexo I apontar para a 
necessidade de investigar mais 
profundamente os efeitos nos organismos 
aquáticos, o registando proporá um ensaio de 
toxicidade a longo prazo. A escolha do(s) 
ensaio(s) apropriado(s) dependerá dos 
resultados da avaliação de segurança.

7.1.5. Ensaio de toxicidade a longo prazo em 
Daphnia, excepto se já tiver sido incluído no 
quadro do prescrito no anexo V.

7.1.5. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

– se for improvável que a substância 
atravesse membranas biológicas (massa 
molecular superior a 800 ou diâmetro 
molecular superior a 15 Å); ou

– se for improvável a exposição directa ou 
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indirecta do compartimento aquático.

7.1.6. Ensaio de toxicidade a longo prazo em 
peixes, excepto se já tiver sido incluído no 
quadro do prescrito no anexo VI.

7.1.6. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

– se for improvável que a substância 
atravesse membranas biológicas (massa 
molecular superior a 800 ou diâmetro 
molecular superior a 15 Å); ou

– se for improvável a exposição directa ou 
indirecta do compartimento aquático.

Devem ser facultadas as informações 
previstas num dos pontos 7.1.6.1, 7.1.6.2 ou 
7.1.6.3 seguintes.

7.1.6.1. Ensaio de toxicidade em peixes, na 
primeira fase de vida (FELS) (OCDE 210)

7.1.6.1. Se a substância for potencialmente 
bioacumulável, o registando proporá o ensaio 
de toxicidade FELS, que também poderá ser 
solicitado pela autoridade competente do 
Estado-Membro avaliador em conformidade 
com os artigos 39º, 40º ou 44º.

7.1.6.2. Ensaio de toxicidade a curto prazo 
em peixes, na fase embrionária e recém-
nascidos (ponto 15 do anexo X, parte C, ou 
OCDE 212)

7.1.6.3. Teste de crescimento em peixes 
juvenis (ponto 14 do anexo X, parte C, ou 
OCDE 215)

Alteração do Parlamento

7.1. Toxicidade em meio aquático 7.1. Se a avaliação de segurança química em 
conformidade com o anexo I apontar para a 
necessidade de investigar mais 
profundamente os efeitos nos organismos 
aquáticos, o registando proporá um ensaio de 
toxicidade a longo prazo. A escolha do(s) 
ensaio(s) apropriado(s) dependerá dos 
resultados da avaliação de segurança.

7.1.2. Estudo de inibição de crescimento em 
algas

7.1.2. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:
– se a substância for muito insolúvel 
(hidrossolubilidade inferior a 10 µg/l); ou
– se for improvável que a substância 
atravesse membranas biológicas (massa 
molecular superior a 800 ou diâmetro 
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molecular superior a 15 Å).
7.1.3. Ensaio da toxicidade a curto prazo em 
peixes: o registando poderá ponderar a 
possibilidade de efectuar ensaios de 
toxicidade a longo prazo, em lugar de 
ensaios de toxicidade a curto prazo.

7.1.3. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

– se a substância for muito insolúvel 
(hidrossolubilidade inferior a 10 µg/l); ou
– se for improvável que a substância 
atravesse membranas biológicas (massa 
molecular superior a 800 ou diâmetro 
molecular superior a 15 Å); ou
– se existir um estudo de toxicidade a longo 
prazo.
Se a comparação da exposição ambiental 
(prevista) com os resultados dos dados de 
toxicidade a curto prazo em meio aquático 
apontar para a necessidade de investigar 
mais profundamente os efeitos nos 
organismos aquáticos, o registando proporá 
o estudo de toxicidade a longo prazo em 
meio aquático em peixes (ponto 7.1.6 do 
anexo VII), que também poderá ser 
solicitado pela autoridade competente do 
Estado-Membro avaliador em conformidade 
com os artigos 39º, 40º e 44º.
Se a substância for pouco hidrossolúvel 
(hidrossolubilidade inferior a 1 mg/l), deve 
ser ponderado o estudo de toxicidade a 
longo prazo em meio aquático em peixes 
(ponto 7.1.6 do anexo VII).

7.1.4. Ensaio de inibição respiratória em 
lamas activadas, salvo se for baixa a 
probabilidade de emissão para sistemas de 
tratamento de águas residuais

7.1.4. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

– se a substância for muito insolúvel 
(hidrossolubilidade inferior a 10 µg/l); ou
– se se determinar que a substância é 
facilmente biodegradável e as concentrações 
utilizadas nos ensaios se situarem na gama 
de concentrações que seja de esperar nos 
afluxos às estações de tratamento de águas 
residuais.
Se, dos dados disponíveis, resultar ser 
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provável que a substância seja um inibidor 
do crescimento microbiano ou da função 
microbiana, o estudo pode ser substituído 
por um ensaio de inibição da nitrificação.

7.1.5. Ensaio de toxicidade a longo prazo em 
Daphnia, excepto se já tiver sido incluído no 
quadro do prescrito no anexo V.

7.1.5. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

– se for improvável que a substância 
atravesse membranas biológicas (massa 
molecular superior a 800 ou diâmetro 
molecular superior a 15 Å); ou

– se for improvável a exposição directa ou 
indirecta do compartimento aquático.

7.1.6. Ensaio de toxicidade a longo prazo em 
peixes, excepto se já tiver sido incluído no 
quadro do prescrito no anexo VI.

7.1.6. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

– se for improvável que a substância 
atravesse membranas biológicas (massa 
molecular superior a 800 ou diâmetro 
molecular superior a 15 Å); ou

– se for improvável a exposição directa ou 
indirecta do compartimento aquático.

Devem ser facultadas as informações 
previstas num dos pontos 7.1.6.1, 7.1.6.2 ou 
7.1.6.3 seguintes.

7.1.6.1. Ensaio de toxicidade em peixes, na 
primeira fase de vida (FELS) (OCDE 210)

7.1.6.1. Se a substância for potencialmente 
bioacumulável, o registando proporá o ensaio 
de toxicidade FELS, que também poderá ser 
solicitado pela autoridade competente do 
Estado-Membro avaliador em conformidade 
com os artigos 39º, 40º ou 44º.

7.1.6.2.  Ensaio de toxicidade a curto prazo 
em peixes, na fase embrionária e recém-
nascidos (ponto 15 do anexo X, parte C, ou 
OCDE 212)

7.1.6.3.  Teste de crescimento em peixes 
juvenis (ponto 14 do anexo X, parte C, ou 
OCDE 215)

(novo, transferido do anexo VI)

Justificação

Esta alteração decorre da alteração ao anexo VI acima referida. É necessário aplicar, 
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relativamente às quantidades superiores a 100 toneladas, os mesmos requisitos enunciados 
na proposta da Comissão.

Alteração 282
Anexo VII, ponto 7.2.1 bis (novo), colunas 1 e 2

Alteração do Parlamento

7.2.1 bis.     Abiótica
7.2.1 bis. 1. Hidrólise em função do pH. 7.2.1 bis. 1. Estudo não exigido nos 

seguintes casos: 
– se a substância for facilmente 
biodegradável; ou
– se a hidrossolubilidade da substância for 
inferior a 10 µg/l.

(novo, transferido do anexo VI)

Justificação

Esta alteração decorre da alteração ao anexo VI acima referida. É necessário aplicar, 
relativamente às quantidades superiores a 100 toneladas, os mesmos requisitos enunciados 
na proposta da Comissão.

Alteração 283
Anexo VII, ponto 7.3, colunas 1 e 2

Texto da Comissão

7.3. Destino ambiental e comportamento no 
ambiente

7.3.2. Bioconcentração em (numa) 
espécie(s) aquática(s), de preferência de 
peixes

7.3.2. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

– se a substância tiver um baixo potencial de 
bioacumulação (log Koctanol-água < 3); ou

– se for improvável que a substância 
atravesse membranas biológicas (massa 
molecular superior a 800 ou diâmetro 
molecular superior a 15 Å); ou

– se for improvável a exposição directa ou 
indirecta do compartimento aquático.

7.3.3. Outros estudos de adsorção/dessorção, 
em função dos resultados do estudo 

7.3.3. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:
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requerido no anexo VI

– se, com base nas propriedades físico-
químicas, for de esperar que a substância 
tenha um baixo potencial de adsorção (por 
exemplo, se a substância tiver um baixo 
coeficiente de partição octanol-água); ou

– se a substância se decompuser 
rapidamente.

Alteração do Parlamento

7.3. Destino ambiental e comportamento 
no ambiente

7.3.1. Estudo de despistagem da 
adsorção/dessorção

7.3.1. Estudo não exigido nos seguintes casos:

– se, com base nas propriedades físico-químicas, 
for de esperar que a substância tenha um baixo 
potencial de adsorção (por exemplo, se a 
substância tiver um baixo coeficiente de partição 
octanol-água); ou
– se a substância se decompuser rapidamente.

7.3.2. Bioconcentração em (numa) 
espécie(s) aquática(s), de preferência de 
peixes

7.3.2. Estudo não exigido nos seguintes casos:

– se a substância tiver um baixo potencial de 
bioacumulação (log Koctanol-água < 3); ou

– se for improvável que a substância atravesse 
membranas biológicas (massa molecular superior 
a 800 ou diâmetro molecular superior a 15 Å); ou

– se for improvável a exposição directa ou 
indirecta do compartimento aquático.

7.3.3. Outros estudos de 
adsorção/dessorção, em função dos 
resultados do estudo requerido no 
anexo VI

7.3.3. Estudo não exigido nos seguintes casos:

– se, com base nas propriedades físico-químicas, 
for de esperar que a substância tenha um baixo 
potencial de adsorção (por exemplo, se a 
substância tiver um baixo coeficiente de partição 
octanol-água); ou

– se a substância se decompuser rapidamente.
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(novo, transferido do anexo VI)

Justificação

Esta alteração decorre da alteração ao anexo VI acima referida. É necessário aplicar, 
relativamente às quantidades superiores a 100 toneladas, os mesmos requisitos enunciados 
na proposta da Comissão.

Alteração 284
Anexo IX, ponto 3

Em função do(s) perfil(is) de exposição 
definido(s) no relatório de segurança 
química, poderão ser dispensados ensaios 
previstos nos anexos VII e VIII.

3.1 Em função do(s) perfil(is) de exposição 
ou das categorias de utilização e exposição 
definido(s) no relatório de segurança 
química, poderão ser dispensados ensaios 
previstos nos anexos VI a VIII.

3.2  Será considerada aceitável a dispensa 
de informação se:
i) no local de trabalho, a concentração de 
ar ambiente não exceder 50 µg/m3.
ii) o fabrico e a(s) utilização(ões) 
identificada(s) de uma substância se 
realizar apenas em instalações fechadas. 
iii) a substância for utilizada, no sector 
industrial ou comercial, numa preparação 
com uma concentração volumétrica 
máxima de 0,1%.
iv) a substância for utilizada por 
consumidores particulares em 
concentrações que não excedam 0,1%.
v) a substância for utilizada no fabrico de 
produtos destinados aos consumidores e:
a) a substância desaparecer completamente 
durante o processo de fabrico do produto; 
ou
b) a substância for integrada de forma 
permanente num composto no produto ou 
ficar, de outro modo, completamente 
contida no produto.

Será sempre necessário fornecer 
documentação e justificações adequadas.

3.3 Será necessário, em todos os outros 
casos, fornecer documentação e justificações 
adequadas, incluindo as seguintes:
i) tipos de compartimentos ambientais;
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ii) populações humanas expostas;
iii) medidas de gestão dos riscos;
iv) vias de exposição;
v) duração e frequência da exposição;
vi) protecção da vida animal.

Alteração 285
Anexo IX, secção 1.1.2 

Os dados serão considerados equivalentes a 
dados gerados pelo ensaio correspondente 
do anexo X se as condições seguintes forem 
satisfeitas:

Os dados obtidos em um ou vários ensaios 
serão considerados equivalentes a dados 
gerados pelo ensaio correspondente do 
anexo X se as condições seguintes forem 
satisfeitas:

(1) Adequação aos fins de classificação e 
rotulagem e de avaliação de riscos;

(1) Adequação aos fins de classificação e 
rotulagem e de avaliação de riscos, se o 
parâmetro for crítico;

(2) Cobertura adequada e fiável dos 
parâmetros importantes cujo estudo seja 
previsto no ensaio correspondente do 
anexo X;

(2) Cobertura adequada e fiável dos 
parâmetros importantes cujo estudo seja 
previsto no ensaio correspondente do 
anexo X;

(3) Duração da exposição comparável ou 
superior à do ensaio correspondente do 
anexo X, se a duração da exposição for um 
parâmetro relevante; e

(3) Duração da exposição comparável ou 
superior à do ensaio correspondente do 
anexo X, se a duração da exposição for um 
parâmetro relevante; e

(4) Fornecimento de documentação 
adequada e fiável sobre o estudo em causa.

(4) Fornecimento de documentação 
adequada e fiável sobre o estudo em causa. 
Será sempre necessário fornecer 
documentação adequada e fiável.

Justificação

O texto actual exige que os dados obtidos em quaisquer ensaios satisfaçam quatro critérios. 
Esta exigência é inútil em caso de suficiência de prova obtida a partir de ensaios realizados:
 em condições menos severas, ou

 se um parâmetro indicar a ausência de perigo ou de risco.

Conjugados entre si, os múltiplos ensaios podem preencher a função de um ensaio.

Alteração 286
Anexo IX, secção 1.5 



PE 353.529v03-00 700/957 RR\586024PT.doc

PT

As substâncias cujas propriedades físico-
químicas, toxicológicas e ecotoxicológicas 
forem presumivelmente semelhantes ou que 
seguirem um padrão regular, devido a 
semelhanças estruturais, poderão ser 
consideradas um grupo ou uma “categoria” 
de substâncias. A aplicação do conceito de 
grupo pressupõe que as propriedades 
físico-químicas, os efeitos na saúde humana 
e o destino ou os efeitos ambientais possam 
ser previstos, a partir dos dados 
correspondentes a uma substância de 
referência do grupo, por interpolação, para 
outras substâncias do grupo (método 
comparativo por interpolação - “read-
accross approach” em língua inglesa). Este 
processo evita que tenham de ensaiar-se 
todas as substâncias em relação a todos os 
parâmetros.

As substâncias cujas propriedades físico-
químicas, toxicológicas e ecotoxicológicas 
forem presumivelmente semelhantes ou que 
seguirem um padrão regular, devido a 
semelhanças estruturais, poderão ser 
consideradas um grupo ou uma “categoria” 
de substâncias. A aplicação do conceito de 
grupo pressupõe que as propriedades 
físico-químicas, os efeitos na saúde humana 
e o destino ou os efeitos ambientais possam 
ser previstos, a partir dos dados 
correspondentes a uma substância de 
referência do grupo, por interpolação, para 
outras substâncias do grupo (método 
comparativo por interpolação - “read-
accross approach” em língua inglesa). Este 
processo evita que tenham de ensaiar-se 
todas as substâncias em relação a todos os 
parâmetros.

As semelhanças podem ter por base: As semelhanças podem ter por base:

(1) Um grupo funcional comum; (1) Um grupo funcional comum;

(2) A existência de precursores comuns e/ou 
a previsível ocorrência de produtos de 
degradação comuns por processos físicos ou 
biológicos, resultando em substâncias 
químicas de estrutura semelhante; ou

(2) A existência de precursores comuns e/ou 
a previsível ocorrência de produtos de 
degradação comuns por processos físicos ou 
biológicos, resultando em substâncias 
químicas de estrutura semelhante; ou

(3) Um padrão constante de variação da 
potência das propriedades na categoria.

(3) Um padrão constante de variação da 
potência das propriedades na categoria e um 
mecanismo de acção comum.

Se for aplicado o conceito de grupo, as 
substâncias serão classificadas e rotuladas na 
mesma base.

Se for aplicado o conceito de grupo, as 
substâncias serão classificadas e rotuladas na 
mesma base. Os parâmetros para a 
classificação e rotulagem, bem como para a 
avaliação dos riscos das substâncias 
complexas e de composição variável, podem 
ser determinados a partir de dados relativos 
aos seus componentes significativos, com 
base nas suas concentrações máximas na 
substância. No prazo de dois anos após a 
entrada em vigor do presente regulamento, 
a Agência e cada um dos sectores decidirão 
sobre uma metodologia pormenorizada. 

Será sempre necessário fornecer 
documentação adequada e fiável.

Será sempre necessário fornecer 
documentação adequada e fiável.
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Justificação

Esta alteração melhorará a aplicabilidade do sistema REACH. Permite o agrupamento de 
substâncias com o mesmo perfil de toxicidade e o recurso ao método comparativo por 
interpolação. Além disso, melhora a fiabilidade dos dados relativos a substâncias complexas 
e de composição variável.

Alteração 287
Anexo XI, introdução, parágrafo 1 

O objectivo do presente anexo consiste em 
estabelecer a avaliação e documentação 
pelos utilizadores a jusante de que os riscos 
decorrentes da(s) substância(s) que utilizam 
são controlados de forma adequada durante 
uma utilização não abrangida pela ficha de 
segurança fornecida e de que outros 
utilizadores a jusante na cadeia de produção 
podem controlar os riscos de forma 
adequada. A avaliação deverá abranger a 
totalidade do ciclo de vida da substância a 
partir da sua recepção pelo utilizador a 
jusante, para sua própria utilização e para as 
utilizações subsequentes identificadas na 
cadeia de produção. A avaliação deverá 
abranger a utilização da substância 
isoladamente, bem como incluída numa 
preparação ou num artigo.

O objectivo do presente anexo consiste em 
estabelecer a avaliação e documentação 
pelos utilizadores a jusante de que os riscos 
decorrentes da(s) substância(s) que utilizam 
são controlados de forma adequada durante 
uma utilização não abrangida pela ficha de 
segurança fornecida e de que outros 
utilizadores a jusante na cadeia de produção 
podem controlar os riscos de forma 
adequada. A avaliação deverá abranger a 
totalidade do ciclo de vida da substância a 
partir da sua recepção pelo utilizador a 
jusante, para sua própria utilização e para as 
utilizações subsequentes em quantidades 
iguais ou superiores a uma tonelada por 
ano identificadas na cadeia de produção. A 
avaliação deverá abranger a utilização da 
substância isoladamente, bem como incluída 
numa preparação ou num artigo.

Justificação

Reforça a eficácia limitando as utilizações que deverão ser tidas em conta no relatório de 
segurança química às quantidades iguais ou superiores a uma tonelada. De acordo com a 
proposta da Comissão, cada utilização teria de ser examinada, mesmo que as quantidades 
fossem muito reduzidas.
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PARECER DA COMISSÃO DO MERCADO INTERNO E DA PROTECÇÃO DOS 
CONSUMIDORES

destinado à Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, à 
avaliação, à autorização e à restrição de produtos químicos (REACH), que cria a Agência 
Europeia dos Produtos Químicos e que altera a Directiva 1999/45/CE e o Regulamento (CE) 
{relativo aos Poluentes Orgânicos Persistentes}
(COM(2003)0644 –C5-0531/2003 – 2003/0256(COD))

Relator de parecer: Hartmut Nassauer

(*) Cooperação reforçada entre comissões – Artigo 47º do Regimento

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.
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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.

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 
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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.

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.     
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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 Comissão* Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 3 bis (novo) 

 (3 bis) O plano de acção adoptado em 4 de 
Setembro de 2002 pela Cimeira Mundial de 
Joanesburgo sobre o Desenvolvimento 
Sustentável prevê que, até 2020, as 
substâncias químicas devem ser produzidas 
e utilizadas de forma a não causar danos à 
saúde humana e ao ambiente.

Justificação

A nova legislação relativa aos produtos químicos em que se enquadra o sistema REACH deve 
ser colocada no contexto geral dos compromissos assumidos a nível mundial relativamente 
aos produtos químicos por ocasião da Cimeira Mundial de 2002 sobre o desenvolvimento 
sustentável.

Alteração 2
Considerando 8

(8) A responsabilidade pela gestão dos riscos 
das substâncias deve caber às empresas que 
fabricam, importam, colocam no mercado ou 
utilizam essas substâncias. 

(8) A responsabilidade pela gestão dos riscos 
das substâncias e pela informação sobre os 
riscos das substâncias deve caber às 
empresas que fabricam, importam, colocam 
no mercado ou utilizam essas substâncias.

Justificação

Precede a introdução do "dever de prudência" nas alterações seguintes.

Alteração 3
Considerando 10

(10) As disposições relativas à avaliação (10) As disposições relativas à avaliação 

* Ainda não publicado em JO.
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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.

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.

Alteração 4
Considerando 15 bis (novo)

(15bis) A Agência deve ser o garante da 
certeza jurídica das empresas, pelo que 
deve deter a competência exclusiva na 
avaliação do risco das substâncias e nos 
resultados dos ensaios. 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 5
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 

(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 observância do dever 
de prudência deverá ser atribuída, em 
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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.

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 e transmitir 
as devidas recomendações ao longo das 
cadeias de abastecimento, o que inclui 
medidas como a descrição, documentação e 
comunicação de forma transparente e 
apropriada dos riscos inerentes à produção, 
utilização e colocação no mercado de cada 
substância.

Justificação

Formulação mais precisa da primitiva alteração 3. Os fabricantes transmitem as suas 
recomendações sobre as medidas de gestão dos riscos ao longo da cadeia de abastecimento. 
Os utilizadores decidem da aplicação adequada. Uma referência à escolha da substância 
mais segura disponível afigura-se supérflua, dado que tal decorre logicamente e de forma 
adequada das medidas adoptadas.

Alteração 6
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 necessárias 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. 
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Alteração 7
Considerando 20

(20) Uma vez que os produtores e 
importadores de artigos devem ser 
responsáveis pelos mesmos, convém impor 
um requisito de registo de substâncias que 
possam ser libertadas por artigos. No caso 
das substâncias susceptíveis de serem 
libertadas por artigos em quantidades 
suficientemente elevadas e de uma forma 
que tenha efeitos negativos para a saúde 
humana ou para o ambiente, a Agência 
deve ser notificada e estar dotada de 
competências para exigir a apresentação de 
um registo.

(20) Uma vez que os produtores e 
importadores de artigos devem ser 
responsáveis pelos mesmos, convém impor 
um requisito de registo de substâncias 
perigosas que possam ser libertadas por 
artigos.

Justificação

Precede a alteração ao artigo 6º sobre as substâncias que fazem parte de artigos. Cf. 
alteração 53.

Alteração 8
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 a 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 deve 
basear-se tanto nas suas propriedades 
intrínsecas como na exposição realmente 
esperada no contexto de determinadas 
utilizações. Para esse efeito, são utilizadas 
categorias de exposição e utilização. Em 
vez de se considerarem grupos de produtos 
e utilizações específicas, são identificadas e 
categorizadas as exposições típicas a que os 
seres humanos e o ambiente estão sujeitos, 
independentemente da utilização de uma 
determinada substância. Tal permite 
agrupar situações de exposição típicas que 
requerem medidas de protecção idênticas. 
Tais situações abrangem as principais vias 
de absorção do ser humano (oral, por 
inalação ou dérmica), as vias de penetração 
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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

Formulação mais precisa da primitiva alteração 5. 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 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 9
Considerando 23

(23) Deve permitir-se que um elemento de 
um grupo de vários registandos transmita as 
informações em nome dos outros, de acordo 
com regras que assegurem que todas as 
informações exigidas são comunicadas e que 
permitam que os custos sejam partilhados.

(23) Deve permitir-se que um elemento de 
um grupo de vários registandos transmita as 
informações em nome dos outros, de acordo 
com regras que assegurem que todas as 
informações exigidas são comunicadas e que 
permitam que os custos sejam partilhados. 
Todavia, devem ser adoptadas orientações 
adequadas para garantir o acesso e a 
representação das PME nesse consórcio.

Justificação

Para que os consórcios sejam acessíveis às PME, devem ser adoptadas medidas adequadas 
para garantir a representação e a defesa dos interesses das PME.

Alteração 10
Considerando 25

(25) Caso se realizem ensaios, estes devem (25) Caso se realizem novos ensaios em 
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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 
ao controlo da sua aplicação para os ensaios 
sobre as substâncias químicas.

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 
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 11
Considerando 38 bis (novo)

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

Alteração 12
 Considerando 41 bis (novo) 

 (41 bis) O desenvolvimento de um sistema 
de comunicação adequado, coerente e 
baseado nos riscos facultará aos 
consumidores as informações e as 
recomendações necessárias que lhes 
permitam gerir com segurança e eficácia os 
riscos decorrentes da utilização de um 
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artigo que contém substâncias químicas. 
Deve igualmente ser examinada a 
possibilidade de facultar informações 
suplementares através de sítios Web e de 
campanhas educativas, no intuito de dar 
cumprimento ao direito de os consumidores 
serem informados sobre os produtos que 
utilizam. Este sistema aumentará a 
segurança da utilização de substâncias 
químicas e dos produtos derivados e 
reforçará a confiança dos consumidores na 
utilização de artigos que contêm 
substâncias químicas.

Justificação

O desenvolvimento de um sistema de comunicação é essencial para reforçar a confiança dos 
consumidores.

Alteração 13
Considerando 42

(42) Uma vez que a ficha de segurança 
existente já está a ser utilizada como 
ferramenta de comunicação no âmbito da 
cadeia de abastecimento de substâncias e 
preparações, é adequado desenvolvê-la e 
torná-la parte integrante do sistema 
estabelecido ao abrigo do presente 
regulamento.

(42) Uma vez que a ficha de segurança 
existente já está a ser utilizada como 
ferramenta de comunicação no âmbito da 
cadeia de abastecimento de substâncias e 
preparações, é adequado desenvolvê-la e 
torná-la parte integrante do sistema 
estabelecido ao abrigo do presente 
regulamento. Todavia, em prol da 
segurança dos consumidores, devem ser 
tidos em conta outros métodos de 
comunicação da informação sobre a 
utilização de substâncias e preparações. 

Alteração 14
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 

(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 não seja abrangida, pelo menos 
no que se refere à categoria de exposição, 
por uma ficha de segurança recebida dos 
respectivos fornecedores, a menos que o 



RR\586024PT.doc 713/957 PE 353.529v03-00

PT

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.

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 
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 15
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 das categorias de 
exposição e utilização identificadas em 
pormenor na ficha de segurança comunicada 
pelo seu fabricante ou importador inicial, e 
que mantenham as informações transmitidas 
actualizadas.

Justificação
 
Formulação mais precisa da primitiva alteração 12 em consequência da introdução de 
categorias de exposição e utilização. Ver justificação detalhada da alteração 8 relativa ao 
considerando 21.

Alteração 16
Considerando 47



PE 353.529v03-00 714/957 RR\586024PT.doc

PT

(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 
Estado-Membro onde se realizar o fabrico 
ou onde o importador estiver estabelecido 
deve ser o responsável pela avaliação das 
propostas de ensaios.

(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 exigir ensaios 
adicionais, caso necessário.

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 ensaios adicionais com base na exposição 
real).

Alteração 17
Considerando 54 bis (novo)

(54 bis) O procedimento de autorização 
deve, em princípio, assentar no registo e ter 
em conta as medidas de gestão dos riscos aí 
referidas e já existentes para certas 
categorias de exposição e utilização. As 
aplicações que já foram objecto de 
controlos suficientes devem beneficiar de 
uma isenção de autorização ("lista 
positiva") através de decisões de validade 
geral. 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.
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Justificação

Consequência lógica da introdução de categorias de exposição e utilização.

Alteração 18
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 foi suficientemente 
controlada, por exemplo, através de uma 
restrição no anexo XVI. Se tal não for o 
caso e estiverem reunidas as condições 
aplicáveis às restrições ao abrigo do título 
VIII, deve ser iniciado um processo de 
restrição. Seguidamente, a substância à 
qual foi imposta uma restrição deve ficar 
isenta da obrigação de autorização. Caso o 
controlo da Comissão se revele suficiente, a 
substância deve ser isenta da obrigação de 
autorização já nesta fase; 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 19
Considerando 69

(69) A Agência deve ter um papel central 
assegurando a credibilidade, junto de todos 
os interessados e do público, dos processos 
legislativo e de tomada de decisões no 
domínio dos produtos químicos e da 
respectiva base científica. Por isso, é 
essencial que as Instituições comunitárias, os 
Estados-Membros, o grande público e as 
partes interessadas confiem na Agência. Por 
essa razão, é vital garantir a sua 
independência, elevadas capacidades 
científica, técnica e regulamentar, 

(69) A Agência deve ter um papel central 
assegurando a credibilidade, junto de todos 
os interessados e do público, dos processos 
legislativo e de tomada de decisões no 
domínio dos produtos químicos e da 
respectiva base científica por forma a que o 
grande público e todas as partes 
interessadas tenham confiança na 
segurança das substâncias e preparações 
que utilizam. A Agência deve igualmente 
desempenhar um papel central na 
coordenação da comunicação relativa ao 
REACH (nomeadamente, a comunicação 



PE 353.529v03-00 716/957 RR\586024PT.doc

PT

transparência e eficácia. relativa aos riscos para os consumidores) e 
na sua execução. Por isso, é essencial que 
as Instituições comunitárias, os 
Estados-Membros, o grande público e as 
partes interessadas confiem na Agência. Por 
essa razão, é vital garantir a sua 
independência, elevadas capacidades 
científica, técnica e regulamentar, bem como 
conhecimentos sólidos em matéria de 
comunicação, transparência e eficácia.

Alteração 20
Considerando 90

(90) Os relatórios sobre a aplicação do 
regulamento, apresentados periodicamente 
pelos Estados-Membros e pela Agência, 
serão um meio indispensável para 
acompanhar a aplicação da legislação em 
matéria de produtos químicos, bem como as 
tendências neste domínio; as conclusões 
extraídas dos resultados dos relatórios serão 
instrumentos úteis e práticos para a revisão 
do regulamento e, se necessário, para a 
formulação de propostas de alterações.

(90) Os relatórios sobre a aplicação do 
regulamento, apresentados periodicamente 
pelos Estados-Membros e pela Agência, 
serão um meio indispensável para 
acompanhar a aplicação da legislação em 
matéria de produtos químicos, bem como as 
tendências neste domínio; as conclusões 
extraídas dos resultados dos relatórios serão 
instrumentos úteis e práticos para a revisão 
do regulamento e, se necessário, para a 
formulação de propostas de alterações. Para 
o efeito, a Comissão procederá a uma 
avaliação ex post do impacto do 
regulamento cinco anos após a sua 
aplicação, para verificar se o regulamento 
permitiu atingir os objectivos inicialmente 
fixados e se o funcionamento do mercado 
interno, bem como a respectiva 
concorrência, foram preservados.

Justificação

Tendo em conta a importância do sistema regulamentar instituído pelo regulamento REACH, 
é necessário avaliar os resultados obtidos durante os cinco primeiros anos de aplicação, a 
fim de verificar se os objectivos iniciais foram atingidos e, no caso contrário, proceder aos 
ajustamentos necessários. 

Alteração 21
Considerando 91, parágrafo 1 bis (novo)

 É conveniente que a Agência e os 
Estados-Membros autorizem o acesso à 
informação em conformidade com as 
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disposições da Directiva 2003/4/CE e do 
Regulamento (CE) nº 1049/2001 relativos 
ao acesso do público à informação em 
matéria de ambiente e com a Convenção da 
ONU/CEE sobre o Acesso à Informação, 
Participação do Público e o Acesso à 
Justiça no Domínio do Ambiente 
(Convenção de Aarhus), na qual a 
Comunidade Europeia é parte contratante.

Justificação

O regulamento REACH deve ser conforme com o artigo 2º da Convenção de Aarhus, que 
prevê o acesso à informação no domínio do ambiente, com particular referência às 
substâncias e emissões e à saúde humana. 

Alteração 22
 Considerando 100 bis (novo) 

 (100 bis) Os resíduos, tal como definidos na 
Directiva 75/442/CEE na sua forma 
alterada, não constituem substâncias, 
preparações ou artigos na acepção do 
artigo 3º do presente regulamento. O 
presente regulamento só se aplica às 
substâncias presentes em resíduos na 
medida em que é obrigatório ter em conta 
os estádios dos resíduos de uma substância 
estreme, numa preparação ou num artigo 
na avaliação de segurança química. O ciclo 
de vida completo de uma substância deve 
ser contemplado no registo através da 
avaliação de segurança química e figurar 
nas fichas de segurança. O estádio de 
resíduo das substâncias deve ser tido em 
conta na elaboração dos perfis de 
exposição. Contudo, se a recuperação de 
resíduos tiver como resultado o fabrico de 
uma nova substância, de uma nova 
preparação ou de um novo artigo através 
de um processo de transformação, as 
disposições do presente regulamento 
aplicam-se a essa nova substância, 
preparação ou artigo.
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Justificação

Alinhamento dos considerandos com as alterações relativas aos resíduos e à reciclagem 
propostas nos artigos 2º e 4º.

Alteração 23
Considerando 104 bis (novo) 

(104 bis) Por razões práticas, os resíduos e 
os materiais utilizados como 
matérias-primas secundárias ou como 
fontes de energia estão excluídos do âmbito 
de aplicação do presente regulamento. 
Produzir valor ("valorização") a partir de 
resíduos e materiais utilizados como 
matérias-primas secundárias ou como fonte 
de energia por via de operações de 
recuperação, contribui para o objectivo 
comunitário de um desenvolvimento 
sustentável. O presente regulamento não 
introduz requisitos susceptíveis de afectar a 
reciclagem e a recuperação e, desse modo, 
aumentar a necessidade de recursos não 
renováveis.

Alteração 24
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 25
Artigo 1, nº 2

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

princípio da precaução1, segundo o qual 
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. Inclui, 
nomeadamente, a obrigação de descrever, 
documentar e notificar, de forma 
apropriada e transparente, os riscos 
decorrentes do fabrico e da utilização de 
cada uma destas substâncias.
__________________________

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

Justificação

 Melhoria linguísta da primitiva alteração 17 mediante a introdução do conceito " utilização 
conforme" como conceito legal estabelecido. A palavra "venda" é suprimida, uma vez que o 
seu conteúdo é já coberto pela expressão "utilização".

Alteração 26
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, preparações e 
artigos na acepção do n.º 1 do artigo 3º. 
Essas disposições aplicam-se 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 27
Artigo 2, nº 1, alíneas c), c bis) e c ter) (novas)
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c) A produtos intermédios não isolados. c) A produtos intermédios não isolados;
c bis) Ao transporte de substâncias por 
caminho-de-ferro, estrada, vias de 
navegação interior, via marítima ou aérea;
c ter) A substâncias, preparações ou artigos 
que constituam resíduos na acepção da 
Directiva 75/442/CEE. 

Justificação

A alteração visa melhorar a clareza e a legibilidade do REACH. Todas as excepções ao 
âmbito de aplicação do regulamento REACH devem ser reunidas no artigo 2°, a fim de que 
as empresas que não são obrigadas a aplicar o regulamento não tenham de examinar o texto 
completo da proposta. 

A fim de evitar uma duplicação de tarefas para as empresas e as autoridades, todas as 
substâncias usadas em produtos abrangidos por regulamentações comunitárias específicas 
deveriam ser isentas das obrigações previstas nos títulos relativos ao registo, à avaliação, à 
autorização, às informações na cadeia de abastecimento e aos utilizadores a jusante. 

Em vez de fazer referência a determinadas directivas relativas à protecção da segurança e da 
saúde dos trabalhadores no trabalho, é preferível incluir uma referência geral ao conjunto da 
legislação em vigor nesta matéria.

As alterações de compromisso relativas ao considerando 100bis e aos artigos 2º, 4º, 4bis, 7º e 
8º devem ser lida em conjunto.

Alteração 28
Artigo 2, n° 2 

2. O presente regulamento aplica-se sem 
prejuízo:

2. O disposto nos títulos do presente 
regulamento relativos ao registo, à 
avaliação, à partilha dos dados, às 
informações na cadeia de abastecimento, 
aos utilizadores a jusante e à autorização 
não se aplica na medida em que uma 
substância seja usada:

a) Da Directiva 89/391/CEE do Conselho; a) Em medicamentos para utilização 
humana ou veterinária, abrangidos pelo 
âmbito de aplicação do Regulamento (CE) 
nº 726/2004 do Conselho, da 
Directiva 2001/82/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho e da 
Directiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho;

b) Da Directiva 90/394/CEE; b) Em géneros alimentícios, na acepção do 
Regulamento (CE) nº 178/2002, incluindo 
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como aditivo alimentar em géneros 
alimentícios, abrangido pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 89/107/CEE do 
Conselho e como aromatizante em géneros 
alimentícios, abrangido pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 88/388/CEE do 
Conselho e da Decisão 1999/217/CE da 
Comissão;

c) Da Directiva 98/24/CE do Conselho; c) Em alimentos para animais, na acepção 
do Regulamento (CE) nº 178/2002, 
incluindo como aditivo na alimentação 
para animais, abrangido 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 84/471/CEE do 
Conselho;

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.

d) Em dispositivos médicos, abrangidos 
pelo âmbito de aplicação das Directivas 
90/385/CEE, 93/42/CEE ou 98/79/CE do 
Conselho;

e) Em materiais destinados a entrar em 
contacto com géneros alimentícios, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação do 
Regulamento (CE) nº 2004/1935;
f) Em produtos fitofarmacêuticos, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 91/414/CEE do Conselho;
g) Em produtos biocidas, abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da Directiva 98/8/CE 
do Conselho;
h) Em dispositivos medicinais implantáveis 
activos, abrangidos pelo âmbito de 
aplicação das Directivas 90/385/CEE e 
93/68/CEE do Conselho;
i) Em dispositivos médicos de diagnóstico 
in vitro, abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 98/79/CE;
j) Em pilhas e acumuladores, abrangidos 
pelo âmbito de aplicação da Directiva 
91/157/CE (ou ... nº da nova Directiva 
relativa às pilhas);
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A lista das substâncias excluídas pode ser 
revista, com base numa recomendação da 
Agência ou numa iniciativa da Comissão, 
através de uma decisão da Comissão 
adoptada em conformidade com o 
procedimento previsto no nº 3 do artigo 3º.

Justificação

A alteração visa melhorar a clareza e a legibilidade do REACH. Todas as excepções ao 
âmbito de aplicação do regulamento REACH devem ser reunidas no artigo 2°, a fim de que 
as empresas que não são obrigadas a aplicar o regulamento não tenham de examinar o texto 
completo da proposta. 

A fim de evitar uma duplicação de tarefas para as empresas e as autoridades, todas as 
substâncias usadas em produtos abrangidos por regulamentações comunitárias específicas 
deveriam ser isentas das obrigações previstas nos títulos relativos ao registo, à avaliação, à 
autorização, às informações na cadeia de abastecimento e aos utilizadores a jusante. 

Em vez de fazer referência a determinadas directivas relativas à protecção da segurança e da 
saúde dos trabalhadores no trabalho, é preferível incluir uma referência geral ao conjunto da 
legislação em vigor nesta matéria.

As alterações de compromisso relativas ao considerando 100bis e aos artigos 2º, 4º, 4bis, 7º e 
8º devem ser lida em conjunto.

Alteração 29
Artigo 2, nºs 2 bis e 2 ter (novos)

2 bis. O presente regulamento aplica-se 
sem prejuízo da legislação comunitária 
relativa à protecção da segurança e da 
saúde dos trabalhadores no trabalho.
2 ter. O presente regulamento aplica-se sem 
prejuízo das proibições e restrições 
previstas na Directiva 76/768/CEE do 
Conselho, na sua forma alterada, relativas:
a) Aos ensaios em animais para a 
formulação final de produtos cosméticos e 
para os ingredientes ou combinações de 
ingredientes desses produtos; e
b) À colocação no mercado de produtos 
cosméticos cujos ingredientes ou 
combinações de ingredientes, ou a sua 
formulação final, tenham sido testados em 
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animais.
Na medida em que as substâncias utilizadas 
como ingredientes cosméticos sejam 
abrangidas pelo presente regulamento, não 
serão permitidos ensaios em animais para 
efeitos de qualquer avaliação exigida pelo 
presente regulamento em ralação a essas 
substâncias que não os permitidos pela 
Directiva 76/768/CEE do Conselho.

Justificação

A alteração visa melhorar a clareza e a legibilidade do REACH. Todas as excepções ao 
âmbito de aplicação do regulamento REACH devem ser reunidas no artigo 2°, a fim de que 
as empresas que não são obrigadas a aplicar o regulamento não tenham de examinar o texto 
completo da proposta. 

A fim de evitar uma duplicação de tarefas para as empresas e as autoridades, todas as 
substâncias usadas em produtos abrangidos por regulamentações comunitárias específicas 
deveriam ser isentas das obrigações previstas nos títulos relativos ao registo, à avaliação, à 
autorização, às informações na cadeia de abastecimento e aos utilizadores a jusante. 

Em vez de fazer referência a determinadas directivas relativas à protecção da segurança e da 
saúde dos trabalhadores no trabalho, é preferível incluir uma referência geral ao conjunto da 
legislação em vigor nesta matéria.

As alterações de compromisso relativas ao considerando 100bis e aos artigos 2º, 4º, 4bis, 7º e 
8º devem ser lida em conjunto. 

Alteração 30
Artigo 3, n° 1 bis (novo) 

  1 bis. Substância derivada de plantas: uma 
substância complexa obtida a partir do 
tratamento físico de uma planta ou de uma 
parte da planta como a extracção, 
destilação, expressão, fraccionamento, 
purificação, concentração ou fermentação, 
cuja composição varia consoante o género, 
a espécie, as condições de crescimento da 
sua fonte e o processo de tratamento 
utilizado;

Justificação

É necessário prever uma definição específica para as substâncias naturais derivadas de 
plantas no âmbito do regulamento REACH, de forma a delimitar o âmbito de aplicação da 
isenção prevista no anexo III para as substâncias naturais e assegurar a certeza jurídica 
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aquando da aplicação das disposições do regulamento.

Esta categoria de substâncias naturais compreende uma grande variedade de substâncias 
que são elementos químicos que não se enquadram na definição de "substância" constante da 
proposta da Comissão. Por conseguinte, é necessário estabelecer uma distinção entre as 
substâncias derivadas de plantas e as outras substâncias abrangidas pelo regulamento 
REACH.

Alteração 31
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 de preparações 
especiais.  
Em caso de suspeita fundamentada da 
presença de outras propriedades que não as 
presumíveis com base nos diferentes 
componentes, há que prever, para as ligas 
metálicas, a possibilidade de uma avaliação 
tendo em conta as suas propriedades 
específicas especiais;

Justificação

As ligas metálicas são preparações e não necessitam de ser registadas enquanto tais, mas sim 
os seus componentes individuais (metais). Todavia, as ligas metálicas  podem ter outras 
propriedades que não são aparentes nos componentes individuais, uma vez que as 
substâncias nelas contidas (metais) se fundem para formar uma nova rede cristalina não 
solúvel. Deve, portanto, existir uma possibilidade de avaliar a liga enquanto tal em caso de 
suspeita fundamentada da presença de outras propriedades que não as presumíveis com base 
nos diferentes componentes. 

  

Alteração 32
Artigo 3, nº 3

3. Artigo: um objecto composto por uma ou 
mais substâncias ou por uma ou mais 
preparações ao qual, durante a produção, é 
dada uma forma, superfície ou desenho 
específico que é mais determinante para a 
sua utilização final do que a sua composição 
química;

3. Artigo: um objecto composto por uma ou 
mais substâncias ou por uma ou mais 
preparações ao qual, durante a produção, é 
dada uma forma, superfície ou desenho 
específico que é mais determinante para a 
sua utilização final do que a sua composição 
química. Os produtos complexos compostos 
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por mais de um artigo constituem um 
grupo de artigos. As obrigações relativas 
aos artigos decorrentes do presente 
regulamento aplicam-se a estes artigos 
quando estes são vendidos entre entidades 
jurídicas distintas;

Justificação

É necessário clarificar o que constitui um artigo, em particular no caso dos produtos 
complexos que constituem, de facto, um grupo de artigos. A clarificação proposta garante 
que as medidas destinadas a dar cumprimento às obrigações do regulamento REACH sejam 
adoptadas a montante da cadeia de abastecimento e não a jusante.

Alteração 33
Artigo 3, nº 4, alíneas a) e b)

4. Polímero: uma substância composta por 
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:

4. Polímero: uma substância composta por 
moléculas, caracterizada por sequências de 
um ou mais tipos de unidades monómeras 
contendo uma maioria simples 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. 

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", 
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pelo que devia ser conservada.

Alteração 34
Artigo 3, n° 12 bis (novo)

12 bis. Categorias de utilização: a 
categorização de utilizações, em 
conformidade com o ponto 5 quater do 
anexo IV, distinguindo entre utilização 
industrial, utilização profissional e 
utilização pelos consumidores;

Justificação

O conceito de categorias de utilização e exposição sistematiza e evidencia os requisitos de 
informação, 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 35
Artigo 3, n° 12 ter (novo)

12 ter. Categorias de exposição: a 
categorização de exposições em função das 
vias de absorção humana relevantes (via 
oral, dérmica ou por inalação), das vias de 
penetração no ambiente (ar, água ou solo) 
e de acordo com a duração exposição 
(única ou breve, ocasional, repetida ou 
prolongada);

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 36
Artigo 3, n° 12 quater (novo)

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

Justificação

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

Alteração 37
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 38
Artigo 3, n° 14 bis (novo)

14 bis. Substância não modificada 
quimicamente: uma substância cuja 
estrutura química se mantém inalterada, 
mesmo que tenha sido objecto de um 
processo químico, nomeadamente se a 
substância foi tratada quimicamente para 
remoção de 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 39
Artigo 3, n° 20
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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 que satisfaz pelo menos um 
dos seguintes critérios:

a) Foi fabricada ou importada na 
Comunidade, ou nos países que adiram 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),

a) Consta do Inventário Europeu das 
Substâncias Químicas Existentes no 
Mercado (EINECS),

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;

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, pelo 
menos nos 15 anos que antecedem a 
entrada em vigor do presente regulamento;

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/CEE, mas 
não satisfaz a definição de polímero 
constante da Directiva 67/548/CEE, com a 
redacção que lhe foi dada pela 
Directiva 92/32/CEE.

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/CEE, mas 
não satisfaz a definição de polímero 
constante da Directiva 67/548/CEE, com a 
redacção que lhe foi dada pela 
Directiva 92/32/CEE.

Justificação

Todas as substâncias constantes do EINECS devem ser consideradas potenciais substâncias 
de integração progressiva. Não há necessidade de uma prova burocrática ou de um 
procedimento de confirmação de que a substância foi fabricada ou importada na UE nos 
últimos 15 anos.

Os fabricantes ou importadores podem manter o estatuto de integração progressiva e, por 
conseguinte, utilizar os períodos transitórios de integração se notificarem a substância ao 
registo de substâncias, de acordo com o artigo 22º bis (novo).
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Alteração 40
Artigo 3, n° 22

22. Investigação e desenvolvimento 
orientados para o produto e para o 
processo: qualquer tipo de desenvolvimento 
científico relacionado com o 
desenvolvimento do produto, com o 
desenvolvimento posterior de uma 
substância durante o qual se usam 
unidades-piloto ou ensaios de produção para 
desenvolver o processo de produção e/ou 
testar as áreas de aplicação da substância;

22. Investigação e desenvolvimento 
orientados para o produto e para o 
processo: qualquer tipo de desenvolvimento 
científico relacionado com o 
desenvolvimento do produto, com o 
desenvolvimento posterior de uma 
substância, estreme, numa preparação ou 
num artigo, durante o qual se usam 
unidades-piloto ou ensaios de produção para 
desenvolver o processo de produção e/ou 
testar as áreas de aplicação da substância;

Justificação

Esta alteração específica que a investigação e o desenvolvimento orientados para o produto e 
para o processo pode abranger as substâncias estremes, em preparações ou em artigos. 
Relacionada com as alterações 13, 14 e 15.

Alteração 41
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 42
Artigo 3, nº 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 

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 
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causa; causa; a utilização identificada é declarada 
mediante a indicação da categoria de 
utilização e exposição;

Justificação

Formulação mais precisa da primitiva alteração 34. A indicação de uma "utilização 
identificada"  processa-se simplesmente através da indicação da categoria de utilização e 
exposição. Tal reveste particular importância para as PME, dado que permite uma gestão 
mais simples do sistema e salvaguardar os sigilos industriais e comerciais.

Alteração 43
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 propriedades inerentes, 
exposição e utilização em conformidade 
com o anexo I b bis (Categorias de 
utilização), o anexo I b ter (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° quater). São estas que contêm os dados mais importantes relativos às 
propriedades das substâncias, à exposição e à utilização.

Alteração 44
Artigo 3, nº 29 ter (novo)

29 ter. Pequena e Média Empresa: a 
definição constante da Recomendação nº 
2003/361/CE, de 6 de Maio de 2003;

Justificação

A fim de aplicar correctamente a legislação, considera-se necessário incluir a definição de 
Pequena e Média Empresa, enquanto destinatária particularmente sensível do procedimento. 
A presente alteração está ligada às outras alterações apresentadas aos artigos constantes do 
título I: Aspectos gerais.
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Alteração 45
Artigo 3, n° 29 ter (novo)

29 ter. Registo de substâncias: o registo que 
será gerido pela Agência e que contém as 
informações relativas às substâncias 
notificadas durante o pré-registo.

Justificação

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

Alteração 46
Artigo 3, n° 29 quater (novo)

29 quater. Liga metálica: um material 
metálico, homogéneo à escala 
macroscópica, composto por dois ou mais 
elementos químicos combinados de tal 
forma que não podem ser separados por 
processos mecânicos;

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 47
Artigo 4, nº 1

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 
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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.

Justificação

A alteração visa melhorar a clareza e a legibilidade do REACH. Em consequência da 
transferência das excepções para o artigo 2º, o artigo 4º tem de ser alterado.

Certas substâncias resultantes de processos de reciclagem específicos deveriam igualmente 
ser isentas da obrigação de registo, desde que a empresa que procede à reciclagem tenha 
recebido informações sobre a substância.

As alterações de compromisso relativas ao considerando 100bis e aos artigos 2º, 4º, 4bis, 7º e 
8º devem ser lida em conjunto.

Alteração 48
Artigo 4, n° 2, alínea c bis) (nova)

c bis) As substâncias estremes ou em 
preparações, registadas em conformidade 
com o presente título por um fabricante ou 
importador e recicladas na Comunidade 
por outro fabricante ou importador que 
demonstre que:
i) a substância resultante do processo de 
reciclagem é a mesma que foi registada; e
ii) recebeu as informações referidas nos 
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artigos 29º e 30º relativamente à substância 
registada.

Justificação

A alteração visa melhorar a clareza e a legibilidade do REACH. Em consequência da 
transferência das excepções para o artigo 2º, o artigo 4º tem de ser alterado.

Certas substâncias resultantes de processos de reciclagem específicos deveriam igualmente 
ser isentas da obrigação de registo, desde que a empresa que procede à reciclagem tenha 
recebido informações sobre a substância.

As alterações de compromisso relativas ao considerando 100bis e aos artigos 2º, 4º, 4bis, 7º e 
8º devem ser lida em conjunto.

Alteração 49
Artigo 4 bis (novo) 

Artigo 4º bis
Derrogação da obrigação de registo para a 

investigação e o desenvolvimento 
orientados para o produto e para o 

processo (IDOPP)
1. As substâncias fabricadas na 
Comunidade ou importadas para 
investigação e desenvolvimento orientados 
para o produto e para o processo estão 
isentas da obrigação de registo prevista nos 
artigos 5º, 6º, 16º e 19º durante um período 
de cinco anos, desde que o fabricante ou 
importador notifique à Agência, no formato 
especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108º, as 
informações seguintes:
a) A identidade do fabricante ou 
importador;
b) A identidade da substância;
c) A classificação da substância, se existir;
d) A quantidade estimada; e
e) A lista de clientes, se existir.
A substância não será posta à disposição do 
grande público em nenhum momento, quer 
estreme quer numa preparação ou num 
artigo. A substância será manuseada pelo 
pessoal dos clientes ou do notificante em 
condições razoavelmente controladas. As 
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quantidades remanescentes serão 
recolhidas para eliminação após o período 
de derrogação ou no final das actividades 
de investigação, consoante a data que 
ocorra primeiro.
2. 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 e 
transmitirá os dados notificados, bem como 
o número e a data, à autoridade competente 
do Estado-Membro em que a substância foi 
fabricada, importada ou utilizada para 
investigação e desenvolvimento orientados 
para o produto e para o processo.
3. A Agência pode decidir prorrogar o 
período de isenção de cinco anos por 10 
anos, no máximo, mediante pedido do 
fabricante ou do importador, se estes 
puderem demonstrar que essa prorrogação 
é justificada pelo programa de investigação 
e desenvolvimento. O notificante pode 
interpor recurso contra qualquer decisão 
negativa tomada neste domínio em 
conformidade com os artigos 87º, 88º e 89º.
4. A Agência e as autoridades competentes 
dos Estados-Membros em causa 
assegurarão sempre a confidencialidade 
das informações comunicadas nos termos 
do nº 1. 

Justificação

Esta alteração incentiva a investigação e o desenvolvimento orientados para o produto e 
para o processo (IDOPP) ao simplificar o requisito previsto na proposta, ao criar 
oportunidades para os utilizadores a jusante e ao manter a possibilidade de as autoridades 
intervirem. Deveria ser suficiente saber onde se processa a IDOPP, a fim de que, em caso de 
problema, as autoridades saibam a quem se devem dirigir e possam assim actuar 
rapidamente.

As disposições relativas à IDOPP deveriam ser inseridas no início do título III como um novo 
artigo 4º bis, dado que incluem uma derrogação da obrigação geral de registo.

Alteração 50
Artigo 5, n° 1 bis (novo)
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1 bis. As substâncias presentes numa 
preparação estão isentas do registo a que se 
refere o nº 1 se a concentração da 
substância na preparação for inferior à 
concentração mais baixa prevista numa das 
seguintes disposições:
a) as concentrações aplicáveis definidas no 
quadro constante do n.º 3 do artigo 3.º da 
Directiva 1999/45/CE;
b) os limites de concentração constantes  do 
Anexo I da Directiva 67/548/CEE;
c) 0,1 %, se a substância preencher os 
critérios estabelecidos 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.

Alteração 51
Artigo 5, n° 4

4. A apresentação de um registo far-se-á 
acompanhar da taxa estabelecida pela 
Agência.

4. A apresentação de um registo far-se-á 
acompanhar da taxa estabelecida pela 
Agência. O registo de substâncias em 
quantidades compreendidas entre 1 e 10 
toneladas relativamente às quais o processo 
relativo aos riscos contenha todas as 
informações especificadas no anexo V está 
isento do pagamento de taxa; o registo de 
substâncias em quantidades compreendidas 
entre 10 e 10o toneladas relativamente às 
quais o processo relativo aos riscos 
contenha todas as informações 
especificadas nos anexos V e VI está 
igualmente isento do pagamento de taxa.

Justificação

Esta alteração incentiva a apresentação de informações completas relativas às substâncias 
em quantidades compreendidas entre 1 e 100 toneladas, em relação às quais serão 
produzidas informações mais completas do que previsto na proposta da Comissão para 
benefício da saúde e do ambiente e, simultaneamente, permite reduzir os custos gerais das 
PME, tornando-os mais razoáveis.
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Estes dois elementos do processo de registo permitirão:

– em primeiro lugar, orientar as empresas na utilização dos dados disponíveis, na revisão 
dos mesmos e na formulação de conclusões adequadas sobre a gestão dos riscos, o que se 
traduz numa melhor qualidade das fichas de segurança relativas às substâncias 
classificadas como perigosa;

– em segundo lugar, ajudar a Agência a efectuar uma despistagem destinada a identificar 
as substâncias que possam apresentar um risco elevado para a saúde humana e para o 
ambiente, em relação às quais terão de ser produzidas informações suplementares.

Alteração 52
Artigo 5, n° 3, parte introdutória

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 53
Artigo 5, n° 3, alínea b), parágrafo 1 bis (novo)

A notificação desse monómero ou dessa 
substância incluirá as seguintes 
informações, no formato especificado pela 
Agência em conformidade com o 
artigo 108º:
i) a identidade e informações de contacto 
do produtor ou importador;
ii) a identidade do monómero ou da 
substância, conforme especificado no ponto 
2 do anexo IV;
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iii) a classificação da substância;
iv) uma breve descrição da utilização do 
polímero.

Justificação

Contrariamente aos produtores e fabricantes de monómeros, os importadores e fabricantes 
de polímeros não colocam no mercado da UE os monómeros ou as outras substâncias 
contidas nos polímeros. Por sua própria natureza, os polímeros apresentam um risco 
limitado para a saúde humana e para o ambiente.

Alteração 54
Artigo 5, n° 3, alínea b bis) (nova)

b bis) O registo previsto no presente título 
será apresentado no caso dos monómeros 
ou de outras substâncias não registados 
fabricados ou importados em quantidades 
superiores a 1 000 toneladas por ano. Este 
registo incluirá a informação especificada 
no anexo V, além da informação acima 
referida.

Justificação

Não se justifica que os monómeros ou as substâncias presentes em polímeros estejam sujeitos 
a todas as formalidades de registo previstas no regulamento REACH, pelo que é conveniente 
prever requisitos de registo menos rigorosos para os monómeros e essas substâncias.

Alteração 55
Artigo 5, nº 4

4. A apresentação de um registo far-se-á 
acompanhar da taxa estabelecida pela 
Agência.

4. A apresentação de um registo far-se-á 
acompanhar da taxa estabelecida pela 
Agência.

A taxa deve ser proporcional ao tipo de 
processo de registo.

Justificação

Para facilitar o processo no caso das PME, a taxa estabelecida pela Agência deve ser 
proporcional à informação fornecida para efeitos de registo da substância. A alteração está 
ligada a outras alterações apresentadas aos artigos do título II: Registo de substâncias.

Alteração 56
Artigo 6, nº 1, alínea a)

a) a substância estiver presente nos artigos a) a substância estiver presente nos artigos 
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em quantidades que totalizem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano, sendo cada tipo de artigo considerado 
separadamente,

em quantidades que totalizem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano, 

Justificação

 A referência a cada tipo de artigo deve ser suprimida. A referência à Directiva 67/548/CEE 
é retomada no nº 1bis do artigo 6º (novo).

Alteração 57
Artigo 6, nº 1, alínea b)

b) a substância cumprir os critérios para a 
classificação como perigosa, em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE,

b) a concentração da substância ultrapassa 
em cada artigo 0,1% em peso. A 
determinação da concentração de 
substâncias presentes em artigos requer 
uma análise separada dos componentes de 
um artigo composto. Aplica-se o mesmo às 
camadas sobrejacentes às superfícies de um 
artigo. Os aspectos particulares serão 
definidos no âmbito de orientações;

Justificação

A referência a cada tipo de artigo deve ser suprimida. A referência à Directiva 67/548/CEE é 
retomada no nº 1bis do artigo 6º (novo).

Alteração 58
Artigo 6, nº 1, alínea c bis) (nova)

c bis) a substância não estiver isenta da 
obrigação de registo.

Justificação

A referência a cada tipo de artigo deve ser suprimida. A referência à Directiva 67/548/CEE é 
retomada no nº 1bis do artigo 6º (novo).

Alteração 59
Artigo 6, n° 1, alínea c ter) (nova)

c ter) a substância não tiver sido registada 
para essa utilização por um agente a 
montante da cadeia de abastecimento.
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Alteração 60
Artigo 6, nº 1 bis (novo)

 1 bis. O registo a que se refere o nº 1 não é 
necessário no caso de substâncias presentes 
numa preparação se a concentração da 
substância no artigo for inferior à 
concentração mais baixa prevista numa das 
seguintes disposições:
a) as concentrações aplicáveis definidas no 
quadro constante do n.º 3 do artigo 3.º da 
Directiva 1999/45/CE;
b) os limites de concentração constantes do 
Anexo I da Directiva 67/548/CEE;

Justificação

Introdução de critérios de exclusão.

Alteração 61
Artigo 6, n° 1 bis (novo)

1 bis. A Comissão adoptará orientações 
sobre a definição de "tipo de artigo” o mais 
tardar três meses após o fim do prazo 
especificado no nº 3 do artigo 21º.

Alteração 62
Artigo 6, n°s 2, 2 e 4

2. Qualquer produtor ou importador de 
artigos notificará a Agência de qualquer 
substância contida nesses artigos, nos 
termos do disposto no nº 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 
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ser libertada em condições de utilização 
normais e razoavelmente previsíveis, 
embora esta libertação não constitua uma 
função prevista do artigo,
d) a quantidade de substância libertada 
puder ter efeitos negativos para a saúde 
humana ou para o ambiente.
3. Se se verificarem as condições 
enunciadas no nº 2, as informações a 
notificar, apresentadas no formato 
especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108º, incluirão 
o seguinte:
a) A identidade e informações de contacto 
do produtor ou importador;
b) O(s) eventual(ais) número(s) de registo 
mencionado(s) no nº 1 do artigo 18º;
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.
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 nº 3.

Justificação

Os nºs 2 a 4 são impraticáveis e difíceis de aplicar. Muitas definições são omissas ou são 
demasiado vagas (por exemplo, "tipo de artigo", "souber" ou "é susceptível de ser 
libertada"). Além disso, as disposições deveriam ter mais devidamente em conta o conteúdo 
dos acordos comerciais internacionais.

Alteração 63
Artigo 6, nºs 5 a 7

5. Os nºs 1 a 4 não se aplicam às substâncias 
que já tenham sido registadas para essa 

5. O nº 1 não se aplica às substâncias que já 
tenham sido registadas para essa utilização 
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utilização por um agente a montante da 
cadeia de abastecimento.

por um agente a montante da cadeia de 
abastecimento.

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

6. O nº 1 aplicar-se-á seis meses após o fim 
do prazo especificado no nº 3 do artigo 21º.

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

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

Justificação

Os nºs 2 a 4 são impraticáveis e difíceis de aplicar. Muitas definições são omissas ou são 
demasiado vagas (por exemplo, "tipo de artigo", "souber" ou "é susceptível de ser 
libertada"). Além disso, as disposições deveriam ter mais devidamente em conta o conteúdo 
dos acordos comerciais internacionais.

Alteração 64
Artigo 6-A bis (novo), título

Artigo 6º-A bis
Transmissão e divisão de registos e 

"registos de grupo"

Alteração 65
Artigo 6-A bis, 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 é 
dividido, a Agência atribui ao novo 
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.



PE 353.529v03-00 742/957 RR\586024PT.doc

PT

Alteração 66
Artigo 6-A bis, n° 2 (novo)

2. Quando o fabricante é uma filial de 
outra pessoa colectiva (a denominada 
empresa-mãe), a empresa-mãe pode 
efectuar e manter um registo em nome da 
filial. A filial pode, por seu lado, efectuar e 
conservar igualmente um registo em nome 
da sua empresa-mãe ou de outras filiais. 
Nestes casos, apenas é necessário um 
registo. A pessoa colectiva designada para 
o registo de grupo é responsável pelo 
cumprimento das obrigações previstas no 
presente regulamento.

Alteração 67
Artigo 6-A bis, n° 3 (novo)

3. O nº 2 aplica-se igualmente quando a 
empresa-mãe ou a filial não estão 
estabelecidas no território da União. A 
pessoa colectiva designada para o registo 
de grupo deve estar sediada 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.

Alteração 68
Artigo 7

Artigo 7° Suprimido
Derrogação da obrigação geral de registo
para a investigação e o desenvolvimento 

orientados para o produto e para o 
processo

1. Os artigos 5º e 19º não se aplicarão, 
durante um período de cinco anos, às 
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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.
2. Para efeitos do nº 1, o fabricante ou 
importador notificará à Agência, no 
formato especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108º, as 
informações seguintes:
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 nº 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 nºs 4 e 7.
O período previsto no nº 1 terá início 
aquando da recepção da notificação pela 
Agência.
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.
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 nº 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 
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as quantidades remanescentes serão 
recolhidas para eliminação após o período 
de derrogação.
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.
6. O fabricante ou importador deverá 
respeitar quaisquer condições impostas 
pela Agência em conformidade com o nº 4.
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.
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.
Ao tomar as decisões previstas nos nºs 4 a 
7, a Agência levará em linha de conta 
eventuais observações formuladas por essas 
autoridades competentes.
9. A Agência e as autoridades competentes 
dos Estados-Membros em causa 
assegurarão sempre a confidencialidade 
das informações comunicadas nos termos 
dos nºs 1 a 8.
10. As decisões tomadas pela Agência ao 
abrigo dos nºs 4 e 7 podem ser objecto de 
recurso interposto em conformidade com os 
artigos 87º, 88º e 89º.

Justificação

Esta alteração incentiva a investigação e o desenvolvimento orientados para o produto e 
para o processo (IDOPP) ao simplificar o requisito previsto na proposta, ao criar 
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oportunidades para os utilizadores a jusante e ao manter a possibilidade de as autoridades 
intervirem. Deveria ser suficiente saber onde se processa a IDOPP, a fim de que, em caso de 
problema, as autoridades saibam a quem se devem dirigir e possam assim actuar 
rapidamente.

As disposições relativas à IDOPP deveriam ser inseridas no início do título III como um novo 
artigo 4º bis, dado que contêm uma derrogação da obrigação geral de registo. 

Alteração 69
Artigo 8 

Artigo 8º Suprimido
Substâncias presentes em produtos 

fitofarmacêuticos e produtos biocidas
1. As substâncias activas fabricadas ou 
importadas para utilização exclusiva em 
produtos fitofarmacêuticos e incluídas no 
Anexo I da Directiva 91/414/CEE do 
Conselho, no Regulamento (CEE) nº 
3600/92 da Comissão, no 
Regulamento (CE) nº 703/2001 da 
Comissão, no Regulamento (CE) nº 
1490/2002 da Comissão ou na Decisão 
2003/565/CE da Comissão, bem como 
qualquer substância relativamente à qual 
tenha sido adoptada, nos termos do artigo 
6º 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 20º.
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 Conselho ou no 
Regulamento (CE) n.º .../... da Comissão 
{segundo regulamento de revisão}, até à 
data da decisão referida no nº 2, 
segundo parágrafo, do artigo 16º da 
Directiva 98/8/CE, serão consideradas 
como registadas para o fabrico ou 
importação destinados às utilizações 
abrangidas pela inclusão nesses actos e, 
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por conseguinte, como preenchendo os 
requisitos do presente capítulo e do artigo 
20º.

Justificação

Resulta da nova redacção do artigo 2°.

Alteração 70
Artigo 9

Um registo exigido nos termos do artigo 5º 
ou dos nºs 1 ou 4 do artigo 6º deverá conter, 
no formato especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108º, todas as 
informações seguintes:

Um processo de registo que deve ser 
apresentado à Agência nos termos dos 
artigos 5º ou 6° deverá conter, no formato 
especificado pela Agência em conformidade 
com o artigo 108º, todas as informações 
seguintes:

a) Um processo técnico contendo: a) Um processo individual contendo:

i) a identidade do(s) fabricante(s) ou 
importador(es), conforme especificado no 
ponto 1 do Anexo IV,

i) a identidade do(s) fabricante(s) ou 
importador(es), conforme especificado no 
ponto 1 do Anexo IV,

ii) a identidade da(s) substância(s), conforme 
especificado no ponto 2 do Anexo IV,

ii) a identidade da(s) substância(s), conforme 
especificado no ponto 2 do Anexo IV,

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, conforme 
especificado no ponto 3 do Anexo IV; estas 
informações incluirão todas as utilizações 
identificadas do registando e referirão, em 
particular, as utilizações que este 
desaconselha,

iv)  a classificação e a rotulagem da 
substância, conforme especificado no 
ponto 4 do Anexo IV,

iv)  informações sobre as categorias de 
utilização e exposição especificadas n 
ponto 5 do anexo IV,

v)  orientações para a utilização segura da 
substância, conforme especificado no ponto 
5 do Anexo IV,
vi)  resumos das informações obtidas a 
partir da aplicação dos Anexos V a IX,
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,
viii)  uma declaração indicando se as 
informações foram obtidas a partir de 
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experiências com animais vertebrados,
ix)  propostas de ensaios se tal for exigido 
pela aplicação dos Anexos V a IX,
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;
b) um relatório de segurança química, 
sempre que o artigo 13.º assim o exigir.

b) um processo relativo aos riscos 
contendo: 
i) Os estudos ou os resumos consistentes 
respeitantes às informações obtidas a partir 
da aplicação dos artigos 11º a 13º;
ii) Os estudos ou os resumos de quaisquer 
outras informações obtidas a partir da 
aplicação dos artigos 11º e 12º;
iii) Propostas de ensaios se tal for exigido 
pela aplicação dos artigos 11º a 13º;
iv) Uma declaração indicando se as 
informações foram obtidas a partir de 
experiências com animais vertebrados;
v) Uma declaração indicando se os estudos, 
os resumos dos estudos ou os resumos 
consistentes respeitantes às informações 
relativas a ensaios que não envolvem 
animais vertebrados podem ser partilhados, 
contra pagamento, com registandos 
subsequentes no prazo de 15 anos após a 
sua apresentação;
vi) Uma confirmação de que o registando é 
o proprietário dos estudos originais 
apresentados ou a partir dos quais foram 
extraídos e apresentados os resumos dos 
estudos ou os resumos consistentes dos 
estudos, ou o consentimento escrito do 
proprietário dos estudos originais de 
remissão para os mesmos (carta de acesso);
c) a classificação dos riscos e a rotulagem 
da substância, tal como especificado no 
ponto 4 do anexo IV; 
d) para as substâncias em quantidades 



PE 353.529v03-00 748/957 RR\586024PT.doc

PT

iguais ou superiores a 10 toneladas por 
ano, um relatório de segurança química, 
em conformidade com o artigo 13º;
e) a ficha de segurança, caso seja exigida 
em conformidade com o artigo 29º ou, 
alternativamente, orientações sobre a 
utilização segura, tal como especificado no 
anexo I b bis (novo); incluindo uma 
indicação das informações que o 
registando considera confidenciais.

Justificação

A presente alteração especifica as informações a apresentar:

1. O processo individual não é novo, por confronto com a proposta da Comissão, apenas 
integra informações sobre a identidade da empresa, as substâncias e as utilizações.

Algumas informações básicas sobre a exposição têm de ser apresentadas para ajudar os 
fabricantes e importadores de substâncias, em particular, em quantidades compreendidas 
entre 1 e 100 toneladas, a fim de desenvolver a ficha de segurança/orientações sobre a 
utilização segura.

2. O processo relativo aos riscos não é novo, por confronto com a proposta da Comissão, e o 
seu conteúdo é especificado no artigo 11º em conexão com os anexos relativos aos ensaios.

3. A classificação e a rotulagem de substâncias perigosas constituirá, tal como na proposta 
da Comissão, um item separado do processo de registo. 

Alteração 71
Artigo 9, alínea b bis) (nova)

b bis)  Para efeitos do disposto na alínea a), 
considera-se que os conjuntos de dados 
relativos a uma substância química ou a 
um grupo de substâncias químicas 
apresentados no âmbito do programa 
relativo aos produtos químicos produzidos 
em grande quantidade da Organização de 
Cooperação e de Desenvolvimento 
Económicos (OCDE), da iniciativa "High 
Production Volume (HPV) Chemicals" do 
Conselho Internacional das Associações de 
Substâncias Químicas (ICCA) ou do "HPV 
Chemicals Challenge Program" da 
Environmental Protection Agency (EPA) 
dos EUA satisfazem os requisitos das 
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subalíneas vi) a x) da alínea a).

Justificação

O programa relativo aos produtos químicos produzidos em grandes quantidades (HPV) da 
OCDE constitui a base para a recolha e a avaliação eficaz dos dados relativos aos efeitos 
sobre a saúde pública e o ambiente dos HPV produzidos ou importados pelos membros da 
OCDE. A utilização de dados obtidos no âmbito deste sistema é consonante com os requisitos 
de registo do sistema REACH e deverá evitar a produção onerosa e a duplicação 
desnecessária de informações, em particular dos dados que envolvam ensaios em animais 
vertebrados, e acelerar a divulgação das informações junto do público.

Alteração 72
Artigo 10, Título

Apresentação de dados em conjunto pelos 
membros de um consórcio

Pré-registo e formação de um consórcio 
numa base voluntária

Justificação

A formação de consórcios deve ser encorajada, dando força legal à denominada fase 
de"pré-registo". Os membros de um consórcio devem pagar uma parte equitativa da taxa de 
registo. 

Alteração 73
Artigo 10, n° -1 (novo)

-1. Se dois ou mais fabricantes na 
Comunidade e/ou dois ou mais 
importadores tencionarem fabricar ou 
importar uma substância, o registo será 
efectuado, de preferência, apenas por um 
fabricante ou importador.
Com base nas informações previstas na 
alínea a), subalínea i), do artigo 9º, os 
demais fabricantes e/ou importadores 
podem remeter, integralmente ou em parte, 
para esse registo se o fabricante/importador 
que procedeu ao registo tiver dado, por 
escrito, o seu consentimento. O 
consentimento é necessário, sempre que se 
aplique o artigo 25º.
As informações fornecidas nos termos do 
nº 1, alínea a), subalínea iv), do artigo 9º 
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apenas são fornecidas separadamente se 
essas informações se encontrarem já 
disponíveis ou existirem outras razões 
importantes que obstem à remissão para o 
registo já efectuado.
Em caso de remissão integral, a Agência 
atribui, a pedido dos 
fabricantes/importadores em causa, o 
mesmo número de registo.
Em caso de remissão parcial, as 
informações que faltam são fornecidas 
separadamente.

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 74
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, ou um terceiro 
actuando em nome dos outros fabricantes 
e/ou importadores, e com o seu 
consentimento, apresentará partes do registo 
da seguinte forma:

Justificação

Estas directrizes são necessárias para apoiar a formação e o trabalho dos consórcios e para 
impedir eventuais violações do direito da concorrência.
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Alteração 75
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 76
Artigo 10, n° 1, parágrafo 3

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, ou um terceiro 
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 previstas nas 
alíneas i) a iii) da alínea a) 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 artigo 9°.

Alteração 77
Artigo 10, nº 1, parágrafo 4

Os membros do consórcio podem decidir se 
apresentam as informações especificadas na 
alínea a), subalínea v), e alínea b), do artigo 
9.º separadamente ou se apenas o referido 
fabricante ou importador apresentará essas 
informações em nome dos outros.

Os membros do consórcio podem decidir se 
apresentam as informações especificadas na 
alínea a), subalínea v), e alínea b), do artigo 
9.º separadamente ou se apenas o referido 
fabricante ou importador, ou um terceiro 
apresentará essas informações total ou 
parcialmente em nome dos outros.

Alteração 78
Artigo 10, nº 1, parágrafo 4 bis (novo)

Para apoiar os fabricantes ou importadores 
que fazem parte de consórcios, a Comissão 
elaborará projectos de orientações tendo 
em vista o cumprimento da legislação em 
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matéria de concorrência.

Justificação

São necessárias orientações para facilitar a formação de consórcios pelos fabricantes e 
importadores, assim como o seu trabalho. Tais orientações são igualmente essenciais como  
incentivo à formação de consórcios, caso contrário a situação seria extremamente incerta do 
ponto de vista legal.

Alteração 79
Artigo 10, nº 1 bis (novo)

 1 bis. No prazo de três meses após o termo 
da fase de pré-registo, a Agência publicará 
a lista das substâncias declaradas nos 
termos do nº 1.

Justificação

A formação de consórcios deve ser encorajada, dando força legal à denominada fase 
de"pré-registo". Os membros de um consórcio devem pagar uma parte equitativa da taxa de 
registo.

Alteração 80
Artigo 10, nº 1 ter (novo)

 1 ter. Os fabricantes e importadores da 
mesma substância formarão um consórcio, 
se o desejarem.
O fabricante ou importador que age 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.
Os membros do consórcio podem decidir se 
apresentam as informações especificadas 
na alínea a), subalínea v), e alínea b), do 
artigo 9.º separadamente ou se apenas o 
referido fabricante ou importador 
apresentará essas informações em nome 
dos outros.

Justificação

A formação de consórcios deve ser encorajada, dando força legal à denominada fase 
de"pré-registo". Os membros de um consórcio devem pagar uma parte equitativa da taxa de 
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registo.

Alteração 81
Artigo 10, nº 2

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

Suprimido

Justificação

Transferido para o n° 4 do artigo 5°.

Alteração 82
Artigo 10, nº 2 bis (novo)

2 bis.  Devem ser definidas orientações 
claras sobre o funcionamento dos 
consórcios. Essas orientações devem ter em 
conta o seguinte:
a) As regras da OMC;
b) A correcta repartição dos custos dos 
ensaios, da elaboração dos relatórios e do 
funcionamento dos consórcios;
c) A garantia da confidencialidade de 
determinadas utilizações específicas;
d) A possibilidade de os utilizadores a 
jusante notificarem uma utilização numa 
fase preliminar; 
e) Um código de conduta para terceiros.  

Justificação

Para as grandes empresas e as PME é importante ser representado por um terceiro, pois esta 
medida incentivará certamente a participação das PME em consórcios, dado que estas 
carecem frequentemente dos conhecimentos específicos requeridos. Além disso, é conveniente 
que sejam adoptadas regras claras sobre o funcionamento dos consórcios:

 conformidade com as regras da OMC

 carácter confidencial da formação de consórcios

 disposições claras para as PME sobre a repartição dos custos

 tomada em consideração dos pedidos dos utilizadores a jusante nas análises de 
segurança química
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 confiança no terceiro que defende os interesses dos registandos.

Alteração 83
Artigo 11, nº 1

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

1. O processo relativo aos riscos a que se 
refere a alínea a) do artigo 9°, incluirá os 
seguintes dados nas subalíneas i), ii) e iii): 

a) A informação especificada no Anexo V 
relativa às substâncias fabricadas ou 
importadas em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano por 
fabricante ou importador;

a) No caso das substâncias em quantidades 
iguais ou superiores a uma tonelada por 
ano por registando, no mínimo, a 
informação sobre as propriedades 
físico-químicas especificada no anexo V, 
bem como qualquer outra informação 
relevante para a caracterização dos riscos 
sobre as propriedades físico-químicas, em 
termos de saúde humana e ambientais da 
substância de que o registando que 
disponha; 

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;

b) No caso das substâncias em quantidades 
iguais ou superiores a 10 toneladas por ano 
por registando, no mínimo, a informação 
especificada no anexo V, bem como 
qualquer outra informação relevante para 
a caracterização dos riscos sobre as 
propriedades físico-químicas, em termos de 
saúde humana e ambientais da substância 
de que o registando que disponha, tal como 
especificado no anexo VI, em 
conformidade com o disposto nos nºs 2 e 3 
do artigo 11º bis (novo);

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;

c) No caso das substâncias em quantidades 
iguais ou superiores a 100 toneladas por 
ano por registando, no mínimo, a 
informação especificada nos anexos V e 
VI, bem como qualquer outra informação 
relevante para a caracterização dos riscos 
sobre as propriedades físico-químicas, em 
termos de saúde humana e ambientais da 
substância de que o registando que 
disponha e propostas de ensaios para 
obtenção da informação ainda não 
disponível, especificada no anexo VII, em 
conformidade com o disposto nos nºs 2 e 3 
do artigo 11º bis (novo);
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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;

d) No caso das substâncias em quantidades 
iguais ou superiores a 1000 toneladas por 
ano por registando, no mínimo, a 
informação especificada nos anexo V e VI, 
bem como qualquer outra informação 
relevante para a caracterização dos riscos 
sobre as propriedades físico-químicas, em 
termos de saúde humana e ambientais da 
substância de que o registando que 
disponha e propostas de ensaios para 
obtenção da informação ainda não 
disponível, especificada nos anexos VII e 
VIII, em conformidade com o disposto nos 
nºs 2 e 3 do artigo 11º bis (novo);

Justificação

A presente alteração especifica que todas as informações de que o registando dispõe devem 
ser apresentadas no processo relativo aos riscos de uma substância, para efeitos de registo.

No caso de substâncias em quantidades entre 10 e 100 toneladas, para além das informações 
já disponíveis, todas as informações relativas às propriedades físico-químicas e todas as 
informações toxicológicas e eco-toxicológicas especificadas no anexo V (+) têm de ser 
produzidas. As informações adicionais especificadas no anexo VI terão de ser produzidas 
paras as substâncias identificadas num processo de rastreio pela Agência, a fim de gerar 
custos adicionais apenas para as substâncias susceptíveis de comportar riscos.

A apresentação de conjuntos completos de informações para as substâncias em quantidades 
entre 10 e 100 toneladas é encorajada pela isenção da obrigação de pagamento de uma taxa. 

A presente alteração alarga o sistema que exige a apresentação de informações, estabelecido 
no anexo V (+), como ponto de partida e as informações previstas no anexo VI para algumas 
substâncias susceptíveis de comportar riscos após um rastreio pela Agência a substâncias em 
quantidades iguais ou inferiores a 100 toneladas. No caso de substâncias em quantidades 
entre 10 e 100 toneladas, as informações exigidas são então especificadas nos anexos V a 
VII, e no caso de substâncias em quantidades iguais ou inferiores a 1000 toneladas, as 
informações exigidas são especificadas nos anexos V a VIII.

Alteração 84
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 outros elementos 
do registo, tendo em conta essas 

2. Logo que a quantidade de uma substância 
que já tenha sido registada atinja o limite de 
tonelagem seguinte, o fabricante ou 
importador informará imediatamente a 
Agência e apresentar-lhe-á, no formato 
especificado pelo Agência, uma proposta 
relativa às informações adicionais 
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informações adicionais. adequadas exigidas no n.º 1. O registando 
apresentará as informações adicionais à 
Agência dentro de um prazo estabelecido 
pela Agência, que terá em conta o tempo 
necessário para produzir as informações.

Justificação
A presente alteração especifica que todas as informações de que o registando dispõe devem 
ser apresentadas no processo relativo aos riscos de uma substância, para efeitos de registo.

No caso de substâncias em quantidades entre 10 e 100 toneladas, para além das informações 
já disponíveis, todas as informações relativas às propriedades físico-químicas e todas as 
informações toxicológicas e eco-toxicológicas especificadas no anexo V (+) têm de ser 
produzidas. As informações adicionais especificadas no anexo VI terão de ser produzidas 
paras as substâncias identificadas num processo de rastreio pela Agência, a fim de gerar 
custos adicionais apenas para as substâncias susceptíveis de comportar riscos.

A apresentação de conjuntos completos de informações para as substâncias em quantidades 
entre 10 e 100 toneladas é encorajada pela isenção da obrigação de pagamento de uma taxa. 

A presente alteração alarga o sistema que exige a apresentação de informações, estabelecido 
no anexo V (+), como ponto de partida e as informações previstas no anexo VI para algumas 
substâncias susceptíveis de comportar riscos após um rastreio pela Agência a substâncias em 
quantidades iguais ou inferiores a 100 toneladas. No caso de substâncias em quantidades 
entre 10 e 100 toneladas, as informações exigidas são então especificadas nos anexos V a 
VII, e no caso de substâncias em quantidades iguais ou inferiores a 1000 toneladas, as 
informações exigidas são especificadas nos anexos V a VIII.

Alteração 85
Artigo 11, nº 2 bis (novo)

2 bis.  A quantidade anual de uma 
substância de integração progressiva será 
determinada com base na quantidade 
média fabricada ou importada nos três 
anos que precedem a apresentação do 
processo de registo.

Justificação

Os requisitos de informação aumentam sempre que o limite de tonelagem for ultrapassado. 
As consequências deste facto são proporcionalmente mais significativas quando os limites de 
1 e 10 toneladas são superados. Por conseguinte, é necessário permitir uma certa 
flexibilidade para as PME, em particular no caso da compra de componentes. Tomar como 
referência a quantidade média fabricada ou importada em três anos permite que só sejam 
aplicados requisitos de informação mais rigorosos quando um registando ultrapassar 
consideravelmente um determinado limite de tonelagem.
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Alteração 86
Artigo 11 bis (novo)

Derrogação aos ensaios com base no risco
1. Sem prejuízo do disposto no artigo 11º, 
os registandos estão dispensados da 
realização dos ensaios previstos nos anexos 
VI, VII e VII se os riscos provocados pela 
substância foram adequadamente 
controlados com base nas informações 
disponíveis sobre as propriedades 
intrínsecas e a exposição for limitada 
através de medidas de gestão dos riscos.
2. A Comissão especificará no anexo IX as 
condições para a derrogação aos ensaios 
com base no risco, em conformidade com o 
procedimento estabelecido no nº 3 do artigo 
130º. Estas condições terão em conta os 
diversos tipos de compartimentos 
ambientais e populações humanas 
expostas, as diversas vias de exposição, a 
duração e frequência da exposição, com 
base no ponto 5 do anexo IV e a protecção 
da vida dos animais. A fim de assegurar a 
proporcionalidade entre os custos e os 
benefícios dos ensaios, as condições 
basear-se-ão num nível razoável de 
garantia para efeitos de demonstração de 
um controlo adequado.
3. A fim de poder beneficiar da derrogação 
aos ensaios com base no risco, o registando 
demonstrará no seu processo relativo aos 
riscos que preenche todas as condições 
especificadas no anexo IX ou que os riscos 
provocados pela substância são 
adequadamente controlados, remetendo 
para as partes relevantes do relatório de 
segurança química.

Justificação

Os ensaios devem ser orientados para as situações de exposição previstas pelo registando. 
Por esse motivo, para além das regras específicas para a derrogação aos ensaios 
estabelecidas nos anexos referentes aos ensaios (anexos VI a VIII), como regra geral, os 
ensaios podem ser dispensados se for possível demonstrar um controlo adequado dos riscos 
com base nas informações disponíveis sobre os riscos e a situação de exposição ou nas 
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medidas de gestão dos riscos adoptadas.

Para facilitar a aplicação desta disposição, a Comissão deve desenvolver orientações gerais, 
tendo em conta as categorias de exposição, tal como especificado no nº 2. Os registandos 
poderão, além disso, demonstrar um controlo adequado dos riscos no seu caso específico.

Alteração 87
Artigo 12, nº 2, parágrafo 1 bis (novo)

Esses métodos serão revistos e 
aperfeiçoados regularmente, no intuito de 
reduzir as experiências com animais 
vertebrados e o número de animais 
utilizados. Em particular, se o Centro 
Europeu de Validação de Métodos 
Alternativos de Ensaio (CEVMA ) validar e 
declarar como apto para aceitação legal um 
método alternativo de ensaio, a Agência 
apresentará no prazo de 14 dias um 
projecto de decisão que altera o(s) anexo(s) 
pertinente(s) do presente regulamento 
tendo em vista substituir o método de 
ensaio em animais por um método 
alternativo.

Justificação

Substitui a alteração 22 do projecto de relatório. Os métodos de ensaio deveriam ser 
automaticamente actualizados sempre que um método alternativo de ensaio for validado pelo 
CEVMA.

Alteração 88
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 
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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 89
Artigo 12, nº 4, parágrafo 1

4. Se uma substância já tiver sido registada, 
um novo registando poderá reportar-se a 
estudos e relatórios de ensaios, a seguir 
denominados “estudos”, relativos à mesma 
substância apresentados anteriormente, 
desde que possa comprovar que a substância 
para a qual está a efectuar o registo é igual à 
que já foi anteriormente registada, incluindo 
o grau de pureza e a natureza das impurezas, 
e possa apresentar uma carta de acesso 
do(s) registando(s) anterior(es) permitindo a 
utilização dos estudos.

4. Se uma substância já tiver sido registada, 
um novo registando poderá reportar-se a 
estudos e relatórios de ensaios, a seguir 
denominados “estudos”, relativos à mesma 
substância apresentados anteriormente, 
desde que possa comprovar que a substância 
para a qual está a efectuar o registo é igual à 
que já foi anteriormente registada. 
Considera-se que a substância é igual se o 
grau de pureza e a natureza das impurezas 
forem semelhantes e não alterarem o perfil 
de toxicidade da substância. O novo 
registando apresentará uma carta de acesso 
do(s) registando(s) anterior(es) permitindo a 
utilização dos estudos.

Justificação

Esta alteração melhorará consideravelmente a aplicabilidade do regulamento. Dado que o 
primeiro registando deve fornecer informações sobre a pureza de uma substância (ponto 2 do 
anexo IV), este facto garante que uma substância não tenha de ser registada diversas vezes 
simplesmente porque o seu grau de pureza e a natureza das impurezas podem variar sem 
terem um efeito negativo sobre o perfil de toxicidade.

Alteração 90
Artigo 12, nº 4, parágrafo 1

4. Se uma substância já tiver sido registada, 
um novo registando poderá reportar-se a 
estudos e relatórios de ensaios, a seguir 
denominados “estudos”, relativos à mesma 
substância apresentados anteriormente, 
desde que possa comprovar que a substância 
para a qual está a efectuar o registo é igual à 
que já foi anteriormente registada, incluindo 
o grau de pureza e a natureza das impurezas, 
e possa apresentar uma carta de acesso 
do(s) registando(s) anterior(es) permitindo a 
utilização dos estudos.

4. Se uma substância já tiver sido registada, 
um novo registando poderá reportar-se a 
estudos e relatórios de ensaios, a seguir 
denominados “estudos”, relativos à mesma 
substância apresentados anteriormente, 
desde que possa comprovar que a substância 
para a qual está a efectuar o registo é igual à 
que já foi anteriormente registada, incluindo 
o grau de pureza e a natureza das impurezas, 
e apresente uma carta de acesso do(s) 
registando(s) anterior(es).
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Justificação

Deve ser concedido o acesso a dados sobre ensaios não realizados em animais, tal como se 
prevê já no caso dos ensaios realizados em animais. Esta alteração relacionada com outras 
alterações aos artigos do título II: Registo de substâncias.

Alteração 91
Artigo 13, n° 2, parágrafo 1

2. Não será necessário realizar uma 
avaliação de segurança química, em 
conformidade com o nº 1, relativamente a 
uma substância presente numa preparação se 
a concentração da substância na preparação 
for inferior ao menor dos seguintes valores:

2. Não será necessário realizar uma 
avaliação de segurança química, em 
conformidade com o nº 1, relativamente a 
uma substância presente numa preparação 
ou num artigo se a concentração da 
substância na preparação ou no artigo for 
inferior ao menor dos seguintes valores:

Alteração 92
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 93
Artigo 13, nº 4, parágrafo 2 

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

A avaliação da exposição e a caracterização 
dos riscos devem referir-se a todas as 
utilizações ou categorias de utilização e 
exposição identificadas do fabricante ou 
importador e devem conduzir a um 
conjunto de medidas de gestão dos riscos e 
condições operacionais que assegurem um 
controlo adequado dos riscos.

Justificação

Os fabricantes de substâncias não são capazes de proceder a avaliações individuais 
detalhadas para todas as condições de utilização imagináveis. Tal não seria também 
desejável pelas seguintes razões: uma descrição demasiado detalhada das condições de 
utilização seguras limita a necessária flexibilidade da utilização da substância e depende da 
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transferência extensiva de saber-fazer relacionado com a aplicação (eventualmente sensível) 
para o fabricante da substância. O conceito de categorias de utilização e exposição é 
independente das utilizações individuais. Por esse motivo, torna viável a comunicação na 
cadeia de abastecimento.

Alteração 94
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 95
Artigo 17, n° 1, parágrafo 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.

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, no pleno respeito das regras de 
concorrência, 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.

Justificação

A formação de um consórcio por dois fabricantes ou importadores da mesma substância para 
efectuar o registo é um passo importante no sentido de uma política mais eficaz e menos 
onerosa em matéria de produtos químicos. Contudo, o consórcio deve ser formado no pleno 
respeito das regras de concorrência, nomeadamente em conformidade com o artigo 81º do 
Tratado CE relativo aos acordos e às decisões de associações de empresas susceptíveis de 
afectar a concorrência no mercado comum.

Alteração 96
Artigo 17, nº 2
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2. Cada registando que sejam 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

A repartição dos custos deve obedecer a um sistema flexível para encorajar os registandos a 
formar consórcios (cf. justificação relativa ao nº 2 do artigo 10º).

Alteração 97
CAPÍTULO 6, Título

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS APLICÁVEIS ÀS
SUBSTÂNCIAS DE INTEGRAÇÃO PROGRESSIVA 
E SUBSTÂNCIAS NOTIFICADAS

Suprimido

Alteração 98
TÍTULO II bis (novo)

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS PARA O 
REGISTO DE SUBSTÂNCIAS

Justificação

O novo título II bis prevê um pré-registo 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 99
CAPÍTULO I (novo)

PRINCÍPIOS

Alteração 100
Artigo 20 bis (novo), título

Artigo 20º bis
Âmbito de aplicação das disposições 
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transitórias

Alteração 101
Artigo 21, nº 2 bis (novo)

2 bis. O artigo 19.º não se aplica, nos nove 
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 10 
toneladas por ano por fabricante ou 
importador, pelo menos, uma vez após a 
entrada em vigor do presente regulamento.

Justificação

O texto da proposta da Comissão mantém-se com a excepção prevista na presente alteração.

A alteração introduz um prazo de registo adicional para substâncias em quantidades 
compreendidas entre 10 e 100 toneladas nove anos após a entrada em vigor. Tal distribui a 
carga de trabalho para as substâncias de integração progressiva de forma mais adequada 
durante o período de transição, tanto para as empresas como para a agência. 

Alteração 102
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 avaliação 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 atribuirá um número de registo no 
prazo de um ano após a entrada em vigor 
do presente regulamento.
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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 103
Capítulo - I (novo)

PRÉ-REGISTO

Justificação

Estas alterações introduzem um prazo único de registo para todas as substâncias de 
integração progressiva. As substâncias pré-registadas serão incluídas num registo de 
substâncias e serão objecto de publicação. Tal regime assegurará a transparência 
relativamente às substâncias de integração progressiva existentes no mercado e indicará o 
prazo mais precoce para o registo de cada substância.

As alterações encorajarão a formação de consórcios, salvando assim a vida de animais e 
reduzindo os custos para as empresas. Facilitarão igualmente a organização no seio da 
Agência durante a fase de integração progressiva.

 

Alteração 104
Artigo 22 bis (novo)

Artigo 22º bis
Obrigação de notificação de substâncias de 

integração progressiva ao registo de 
substâncias 

1. Salvo disposição em contrário do 
presente regulamento, qualquer fabricante 
ou importador que fabrique ou importe 
uma substância de integração progressiva, 
estreme ou numa preparação, em 
quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano notificará à Agência, o 
mais tardar 18 meses após a entrada em 
vigor do regulamento, as informações 
referidas no n.º 2 para inscrição no registo 
de substâncias.
2. As seguintes informações serão 
notificadas no formato especificado pela 
Agência em conformidade com o artigo 
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108º:
a) o nome e o endereço do fabricante ou 
importador, bem como indicação da pessoa 
de contacto; o nome de qualquer 
representante, em conformidade com o nº 3 
do artigo 22º ter;
b) uma declaração indicando se foi 
autorizada a publicação, nos termos do nº 2 
do artigo 22º ter, do nome e do endereço do 
fabricante ou do importador ou do 
representante designado;
c) o nome da substância e, se for caso 
disso, do grupo de substâncias, incluindo os 
respectivos números EINECS e CAS, se 
disponíveis;
d) o volume de produção anual em 
quantidades progressivas (> 1 t, > 10 t, > 
100 t, > 1000 t);
e) a indicação dos parâmetros toxicológicos 
ou ecotoxicológicos relativamente aos quais 
o fabricante ou importador disponha de 
estudos pertinentes realizados através de 
ensaios próprios com animais vertebrados;
f) uma declaração indicando se a 
substância será utilizada exclusivamente 
como produto intermédio isolado nas 
instalações ou isolado transportado;
g) informação inicial sobre as categorias de 
utilização e exposição especificadas no 
ponto 5 do anexo IV;
h) 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 tiver 
expirado, a Agência pode autorizar, caso se 
justifique, uma notificação ulterior ao 
registo das substâncias, nos termos do nº 2, 
de um pedido apresentado num prazo 
alargado de mais 6 meses após a 
publicação do registo, nos termos  do nº 2 
do artigo 22º ter. Se a Agência recusar a 
notificação ulterior, esta decisão é passível 
de recurso interposto em conformidade 
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com o disposto nos artigos 87º, 88º e 89º.
4. Aos fabricantes e importadores que não 
apresentem as informações exigidas no nº 2 
não poderá ser aplicado o artigo 21º.
5. A Agência atribuirá um número 
(número de pré-registo) à notificação ao 
registo das substâncias, nos termos do 
artigo 22º bis, registará a data de recepção 
da notificação pela Agência e comunicará 
imediatamente ao fabricante ou importador 
em causa o número de pré-registo e a data 
de recepção. 

Justificação
Estas alterações introduzem um prazo único de registo para todas as substâncias de 
integração progressiva. As substâncias pré-registadas serão incluídas num registo de 
substâncias e serão objecto de publicação. Tal regime assegurará a transparência 
relativamente às substâncias de integração progressiva existentes no mercado e indicará o 
prazo mais precoce para o registo de cada substância.

As alterações encorajarão a formação de consórcios, salvando assim a vida de animais e 
reduzindo os custos para as empresas. Facilitarão igualmente a organização no seio da 
Agência durante a fase de integração progressiva. 

Alteração 105
Artigo 22 ter (novo)

Artigo 22º ter
Registo das substâncias

1. A Agência manterá um registo de 
substâncias que conterá as informações 
especificadas no artigo 22º bis.
2. A Agência publicará todas as 
substâncias notificadas ao registo das 
substâncias imediatamente após a 
expiração do prazo de notificação previsto 
no nº 1 do artigo 22º bis, indicando:
a) o nome da substância e, se for caso 
disso, do grupo de substâncias, incluindo os 
respectivos números EINECS e CAS, se 
disponíveis;
b) caso seja necessário, o nome e endereço 
do fabricante ou importador, desde que 
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exista uma autorização nesse sentido, nos 
termos da alínea b) do nº 2 do artigo 22º 
bis;
c) os parâmetros toxicológicos ou 
ecotoxicológicos relativamente aos quais 
existam estudos obtidos através de ensaios 
com animais vertebrados;
d) o prazo mais precoce para o registo de 
cada substância, nos termos do artigo 21º;

3. Um fabricante ou importador pode 
designar uma pessoa singular ou colectiva 
sediada na Comunidade como seu 
representante para publicação na página 
Web. Desde que o nome do representante 
tenha sido notificado à Agência, nos termos 
da alínea a) do nº 1 do artigo 22º bis, a 
identidade do fabricante ou importador não 
será revelada pela Agência, em 
conformidade com o nº 2.
4. A Agência publicará as informações 
previstas no nº 2 para as notificações 
ulteriores, autorizadas nos termos do nº 3 
do artigo 22º bis, no prazo de um mês após 
ter expirado o prazo de notificação ulterior.
5. 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 ter, a 
disponibilidade de estudos obtidos através 
de ensaios próprios com animais 
vertebrados sobre parâmetros toxicológicos 
ou ecotoxicológicos. A Agência completará 
o registo das substâncias e publicará esses 
dados complementares no prazo de 13 
meses após a publicação do registo das 
substâncias.

Justificação
Estas alterações introduzem um prazo único de registo para todas as substâncias de 
integração progressiva. As substâncias pré-registadas serão incluídas num registo de 
substâncias e serão objecto de publicação. Tal regime assegurará a transparência 
relativamente às substâncias de integração progressiva existentes no mercado e indicará o 
prazo mais precoce para o registo de cada substância.

A publicação precoce de todas as substâncias de integração progressiva permite a 
comunicação entre os fabricantes e os importadores para preparar os processos de registo, 
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assim como entre os fornecedores e os utilizadores a jusante. Os utilizadores a jusante 
ficarão a saber que substâncias são apoiadas pelos seus fornecedores. No caso de uma 
substância não ter sido pré-registada pelos seus fornecedores no prazo de 18 meses, os 
utilizadores a jusante terão a oportunidade de encontrar um novo fornecedor ou importador 
ou de importar eles próprios as substâncias e dispõem de um prazo adicional de seis meses 
para proceder ao pré-registo dessas substâncias.

Alteração 106
 Artigo 23, n° 1

1. Para evitar ensaios desnecessários com 
animais, os ensaios para efeitos do presente 
regulamento que envolvam animais 
vertebrados só serão realizados como último 
recurso. É também necessário tomar 
medidas que limitem desnecessariamente a 
duplicação de outros ensaios.

1. Para evitar ensaios desnecessários com 
animais, os ensaios para efeitos do presente 
regulamento que envolvam animais 
vertebrados só serão realizados como último 
recurso.

Justificação

Esta alteração (e as alterações que se seguem com ela relacionadas) torna extensiva a 
partilha obrigatória dos dados às informações obtidas a partir de ensaios que não envolvam 
animais vertebrados. O objectivo da abordagem "One Substance One Registration" (OSOR) é 
o de aumentar a protecção da saúde e do ambiente, assegurando ao mesmo tempo uma 
melhor utilização dos recursos da indústria, através da partilha, mediante pagamento, de 
todos os dados relativos aos riscos. 

Esta alteração faz parte do pacote OSOR.

Alteração 107
Artigo 23, nº 3

3. A Agência poderá disponibilizar 
gratuitamente a um registando ou potencial 
registando quaisquer resumos de estudos ou 
resumos consistentes de estudos 
apresentados no quadro de um registo há 
pelo menos 10 anos.

3. A Agência poderá disponibilizar 
gratuitamente a um registando ou potencial 
registando quaisquer resumos de estudos ou 
resumos consistentes de estudos 
apresentados no quadro de um registo há 
pelo menos 15 anos.

Justificação

A disponibilização de dados constitui uma violação significativa dos direitos de propriedade, 
pelo que o prazo deve ser alargado a, pelo menos, 15 anos.
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Alteração 108
Artigo 23, n° 4

4. No respeitante a ensaios que não 
envolvam animais vertebrados, o presente 
título aplica-se a potenciais registandos 
apenas se os registandos anteriores tiverem 
efectuado uma declaração afirmativa para 
efeitos da alínea a), subalínea x), do 
artigo 9º.

4. Um potencial registando pode nomear 
um terceiro para participar, como seu 
representante, no FIIS. O nome do 
representante figurará na base de dados 
criada nos termos do presente título. O 
representante deve dispor de experiência 
suficiente em matéria de interpretação dos 
dados relativos aos riscos.

Justificação

Enuncia o princípio de um conjunto de dados por substância. Suprime o n° 4, que se tornou 
supérfluo (relacionada com a alteração 77).

Alteração 109
Artigo 23, n° 4 bis (novo)

4 bis. Um utilizador a jusante pode nomear 
um terceiro para participar, como seu 
representante, no FIIS.

Justificação

Enuncia o princípio de um conjunto de dados por substância. Suprime o n° 4, que se tornou 
supérfluo (relacionada com a alteração 77).

Alteração 110
Artigo 24, n° 1

1. Antes da realização de ensaios que 
envolvam animais vertebrados para 
satisfazer os requisitos de informação 
necessários ao registo, aplicar-se-ão os n°s 
2, 3 e 4.

1. Antes da realização de ensaios que 
envolvam animais vertebrados para 
satisfazer os requisitos de informação 
necessários ao registo, o potencial 
registando consultará a Agência para saber 
se já foi apresentado algum registo para a 
mesma substância. Com o seu pedido de 
informação, fornecerá à Agência todas as 
informações indicadas a seguir:
a) A sua identidade;
b) A identidade da substância, conforme 
especificado nos pontos 2.1 e 2.3 do anexo 
IV;



PE 353.529v03-00 770/957 RR\586024PT.doc

PT

c) Os requisitos de informação para os 
quais teria de realizar novos estudos 
envolvendo animais vertebrados;

Justificação

Esta alteração mantém a obrigação de partilhar todos os dados relativos a ensaios em 
animais e confere aos registandos o direito de exigirem a partilha de outras informações.

Alteração 111
Artigo 24, n° 2

2.  O potencial registando consultará a base 
de dados mencionada no nº 2, alínea d), do 
artigo 73º para averiguar se a mesma 
substância já foi registada.

2. O potencial registando poderá apresentar 
uma lista dos requisitos de informação para 
os quais teria de realizar novos estudos de 
outro tipo, juntamente com as informações 
especificadas nas alíneas a) e b) do n° 1.

Justificação

Esta alteração mantém a obrigação de partilhar todos os dados relativos a ensaios em 
animais e confere aos registandos o direito de exigirem a partilha de outras informações.

Alteração 112
Artigo 24, n° 3

3. O potencial registando consultará a 
Agência para saber se já foi apresentado 
algum registo para a mesma substância. 
Com o seu pedido de informação, fornecerá 
à Agência todas as informações indicadas a 
seguir:

Suprimido

a) A sua identidade;
b) A identidade da substância, conforme 
especificado nos pontos 2.1 e 2.3 do Anexo 
IV;
c) Os requisitos de informação para os 
quais teria de realizar novos estudos 
envolvendo animais vertebrados;
d) Os requisitos de informação para os 
quais teria de realizar novos estudos de 
outro tipo.

Justificação

Esta alteração mantém a obrigação de partilhar todos os dados relativos a ensaios em 
animais e confere aos registandos o direito de exigirem a partilha de outras informações.
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Alteração 113
Artigo 24, nº 5, parágrafo 1

5. Se a mesma substância tiver sido registada 
há menos de 10 anos, a Agência comunicará 
imediatamente ao potencial registando os 
nomes e endereços do(s) anterior(es) 
registando(s) e dos resumos de estudos ou 
resumos consistentes de estudos pertinentes, 
consoante o caso, por ele(s) já apresentados 
e que envolvam animais vertebrados.  

5. Se a mesma substância tiver sido registada 
há menos de 15 anos, a Agência verificará 
se o anterior registando autoriza a 
divulgação da sua identidade. Sendo o 
caso, a Agência comunicará imediatamente 
ao potencial registando os nomes e 
endereços do(s) anterior(es) registando(s) e 
dos resumos de estudos ou resumos 
consistentes de estudos pertinentes, 
consoante o caso, por ele(s) já apresentados 
e que envolvam animais vertebrados.

Justificação

 A identidade do anterior registando constitui uma informação confidencial, nos termos do 
artigo 116º.

Alteração 114
Artigo 25, nº 1

1. No caso de substâncias anteriormente 
registadas há menos de 10 anos, conforme 
se mencionou no n.º 5 do artigo 24.º, o 
potencial registando solicitará ao(s) 
anterior(es) registando(s) as informações que 
envolvam ensaios em animais vertebrados 
de que tiver necessidade para efectuar o 
registo. Poderá solicitar aos registandos 
quaisquer informações sobre ensaios que 
não envolvam animais vertebrados, se os 
registandos anteriores tiverem efectuado 
uma declaração afirmativa para efeitos da 
alínea a), subalínea x), do artigo 9.º.

1. No caso de substâncias anteriormente 
registadas há menos de 15 anos, conforme 
se mencionou no n.º 5 do artigo 24.º, o 
potencial registando solicitará ao(s) 
anterior(es) registando(s) as informações que 
envolvam ensaios em animais vertebrados 
de que tiver necessidade para efectuar o 
registo. Poderá solicitar aos registandos 
quaisquer informações sobre ensaios que 
não envolvam animais vertebrados, se os 
registandos anteriores tiverem efectuado 
uma declaração afirmativa para efeitos da 
alínea a), subalínea x), do artigo 9.º.

Alteração 115
Artigo 25, nº 5

5. O(s) anterior(es) registando(s) terá(ão) um 
mês, a contar da recepção das informações 
referidas no n.º 4, para informar o potencial 
registando e a Agência dos custos por si 
suportados no âmbito do estudo em questão. 
A pedido do potencial registando, a Agência 
tomará a decisão de lhe facultar os resumos 

5. O(s) anterior(es) registando(s) terá(ão) um 
mês, a contar da recepção das informações 
referidas no n.º 4, para informar o potencial 
registando e a Agência dos custos por si 
suportados no âmbito do estudo em questão. 
A pedido do potencial registando, a Agência 
tomará a decisão de lhe facultar os resumos 
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ou os resumos consistentes dos estudos em 
questão, consoante o caso, ou os respectivos 
resultados, mediante a apresentação de um 
comprovativo de pagamento ao(s) 
anterior(es) registando(s) de 50% dos custos 
apresentados por este(s) último(s).

ou os resumos consistentes dos estudos em 
questão, consoante o caso, ou os respectivos 
resultados, mediante a apresentação de um 
comprovativo de pagamento ao(s) 
anterior(es) registando(s) de uma 
quota-parte equitativa fixada pela Agência.

Justificação

Os custos devem ser repartidos de forma equitativa e proporcional com base em decisões 
adoptadas pela Agência. Alteração relacionada com outras alterações aos artigos do título 
III: Partilha dos dados e evitação de ensaios desnecessários.

Alteração 116
Artigo 25, nº 6

6. Se o(s) anterior(es) registando(s) não 
informar(em) o potencial registando e a 
Agência do custo, dentro do prazo indicado 
no n.º 5, a Agência, a pedido, tomará a 
decisão de facultar ao potencial registando 
os resumos ou os resumos consistentes dos 
estudos, consoante o caso, por ele 
solicitados. O(s) anterior(es) registando(s) 
poderá(ão) reclamar até 50% dos custos ao 
potencial registando, sendo esse direito 
invocável junto dos tribunais nacionais. 

6. Se o(s) anterior(es) registando(s) não 
informar(em) o potencial registando e a 
Agência do custo, dentro do prazo indicado 
no n.º 5, a Agência, a pedido, tomará a 
decisão de facultar ao potencial registando 
os resumos ou os resumos consistentes dos 
estudos, consoante o caso, por ele 
solicitados. O(s) anterior(es) registando(s) 
poderá(ão) reclamar uma quota-parte 
equitativa fixada pela Agência ao potencial 
registando, sendo esse direito invocável 
junto dos tribunais nacionais. 

Justificação

Os custos devem ser repartidos de forma equitativa e proporcional com base em decisões 
adoptadas pela Agência. Alteração relacionada com outras alterações aos artigos do título 
III: Partilha dos dados e evitação de ensaios desnecessários.

Alteração 117
Artigo 25, nº 6

6. Se o(s) anterior(es) registando(s) não 
informar(em) o potencial registando e a 
Agência do custo, dentro do prazo indicado 
no n.º 5, a Agência, a pedido, tomará a 
decisão de facultar ao potencial registando 
os resumos ou os resumos consistentes dos 
estudos, consoante o caso, por ele 
solicitados. O(s) anterior(es) registando(s) 
poderá(ão) reclamar até 50% dos custos ao 
potencial registando, sendo esse direito 

6. Se o(s) anterior(es) registando(s) não 
informar(em) o potencial registando e a 
Agência do custo, dentro do prazo indicado 
no n.º 5, a Agência, a pedido, tomará a 
decisão de facultar ao potencial registando 
os resumos ou os resumos consistentes dos 
estudos, consoante o caso, por ele 
solicitados. O(s) anterior(es) registando(s) 
poderá(ão) reclamar o pagamento de uma 
quota-parte equitativa dos custos ao 
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invocável junto dos tribunais nacionais. potencial registando, sendo esse direito 
invocável junto dos tribunais nacionais. 

Alteração 118
Artigo 26

Obrigação de pré-registo das substâncias 
de integração progressiva

Suprimido

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:
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 
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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;
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

O artigo é desnecessário em consequência dos novos artigos 22º bis e ter.    

Alteração 119
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 

1. Todos os fabricantes, importadores e 
utilizadores a jusante que tiverem 
comunicado informações à Agência, em 
conformidade com o artigo 26º bis, e todos 
os registandos de uma mesma substância de 
integração progressiva participarão num 
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substância (FIIS). fórum de intercâmbio de informações sobre 
uma substância (FIIS) até à expiração do 
prazo referido no nº 3 do artigo 21º.

Justificação

Em conjugação com as alterações relativas ao nº 4 do artigo 5º e ao artigo 43º-A e com o 
enunciado do nº 2, alínea b), do artigo 111º, esta alteração encoraja vivamente os 
registandos a chegarem a acordo sobre uma interpretação dos dados relativos aos riscos, de 
forma a produzir um conjunto de dados por substância. Esta alteração clarifica igualmente a 
duração do FIIS, de modo a que as PME que registem substâncias químicas de baixo volume 
tenham acesso a esses dados.  

Alteração 120
Artigo 27, n° 2 bis (novo)

2 bis.  Os participantes nos FIIS envidarão 
todos os esforços para chegarem a acordo 
sobre a interpretação das informações que 
trocam entre si. Esta disposição aplica-se, 
nomeadamente, aos dados referidos nas 
alíneas c), d) e e) do artigo 110º.

Justificação

Em conjugação com as alterações relativas ao nº 4 do artigo 5º e ao artigo 43º-A e com o 
enunciado do nº 2, alínea b), do artigo 111º, esta alteração encoraja vivamente os 
registandos a chegarem a acordo sobre uma interpretação dos dados relativos aos riscos, de 
forma a produzir um conjunto de dados por substância. Esta alteração clarifica igualmente a 
duração do FIIS, de modo a que as PME que registem substâncias químicas de baixo volume 
tenham acesso a esses dados.

Alteração 121
Artigo 27, n° 2 ter (novo)

2 ter.  Caso a informação especificada nos 
anexos VII e VIII não esteja disponível no 
FIIS, um dos membros que o integram 
procederá à realização de um único estudo, 
em nome dos outros membros.

Justificação

O nº 2 bis do artigo 27º permite o recurso a terceiros para efeitos de representação de 
potenciais registandos no FIIS. Esta circunstância permite que os potenciais registandos 
ocultem as suas identidades em relação a outros potenciais registandos. Não obstante, tais 
registandos não poderão furtar-se à obrigação de se identificarem perante a Agência. 

A presente alteração faz parte integrante do pacote OSOR.
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Alteração 122
Artigo 27, n° 2 quater (novo)

2 quater. Caso a informação especificada 
nos anexos VII e VIII não esteja disponível 
no FIIS, todas as novas propostas de 
ensaios apresentadas para os efeitos dos 
anexos VII ou VIII indicarão a empresa 
encarregada da realização de cada ensaio, 
caso este seja exigido.

Justificação

O nº 2 bis do artigo 27º permite o recurso a terceiros para efeitos de representação de 
potenciais registandos no FIIS. Esta circunstância permite que os potenciais registandos 
ocultem as suas identidades em relação a outros potenciais registandos. Não obstante, tais 
registandos não poderão furtar-se à obrigação de se identificarem perante a Agência. 

A presente alteração faz parte integrante do pacote OSOR.

Alteração 123
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 
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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 124
Artigo 28, n° 1 bis (novo)

1 bis. Antes da realização de estudos que 
não envolvam animais vertebrados para 
satisfazer os requisitos de informação 
necessários ao registo, um participante 
num FIIS pode investigar se já existe um 
estudo pertinente, consultando, para esse 
efeito, a base de dados mencionada no 
artigo 26.º e comunicando com os outros 
participantes do respectivo FIIS. Se houver 
um estudo pertinente disponível no FIIS, 
um participante do Fórum que teria de 
realizar o estudo poderá solicitar esse 
estudo.

Justificação

Esta alteração torna obrigatória a partilha de dados que não envolvam ensaios em animais 
se exigidos. Especifica não só que membro do FIIS deve realizar os ensaios, mas também que 
as PME que registem substâncias químicas de baixo volume não são obrigadas a solicitar e a 
pagar as informações até que o registo esteja iminente.

Alteração 125
Artigo 28, n° 1 ter (novo)

1 ter. Nas duas semanas que se seguem ao 
pedido apresentado nos termos dos nºs 1 ou 
1 bis, o proprietário do estudo apresentará 
ao(s) participante(s) que o solicita(m) prova 
do respectivo custo. O(s) participante(s) e o 
proprietário tomarão todas as medidas 
necessárias para chegarem a acordo 
quanto à partilha dos custos. Se tal acordo 
não for possível, os custos serão 
partilhados equitativamente. O proprietário 
fornecerá o estudo no prazo de duas 
semanas após recepção do pagamento.

Justificação

Esta alteração torna obrigatória a partilha de dados que não envolvam ensaios em animais 
se exigidos. Especifica não só que membro do FIIS deve realizar os ensaios, mas também que 
as PME que registem substâncias químicas de baixo volume não são obrigadas a solicitar e a 



PE 353.529v03-00 778/957 RR\586024PT.doc

PT

pagar as informações até que o registo esteja iminente.

Alteração 126
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 
sobre quem o fará em nome dos outros 
participantes.

2. Se não houver um estudo pertinente 
envolvendo ensaios em animais vertebrados 
disponível no FIIS para uma determinada 
categoria de utilização e exposição, o 
participante entrará em contacto com outros 
participantes desse Fórum que tiverem 
apresentado informações sobre a matéria e 
que possam ter necessidade de executar esse 
estudo. Os participantes tomarão todas as 
medidas razoáveis para chegar a acordo 
sobre quem o fará em nome dos outros 
participantes.

Justificação

A alteração decorre da introdução das categorias de utilização e exposição, incluindo uma 
simplificação linguística.

Alteração 127
Artigo 28, n° 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 
sobre quem o fará em nome dos outros 
participantes.

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 
sobre quem o fará em nome de todos os 
participantes que dele necessitam para 
efeitos de registo.

Justificação

Esta alteração torna obrigatória a partilha de dados que não envolvam ensaios em animais 
se exigidos. Especifica não só que membro do FIIS deve realizar os ensaios, mas também que 
as PME que registem substâncias químicas de baixo volume não são obrigadas a solicitar e a 
pagar as informações até que o registo esteja iminente.
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Alteração 128
Artigo 28, nº 3

3. Se o proprietário de um estudo como 
mencionado no n.º 2 se recusar a comunicar, 
quer os comprovativos do custo do estudo, 
quer o próprio estudo, a outro(s) 
participante(s), este(s) procederá(ão) como 
se não existisse qualquer estudo pertinente 
no FIIS, a menos que um registo já 
apresentado por outro registando contenha 
o resumo ou o resumo consistente do 
estudo, consoante o caso. Nestes casos, a 
Agência tomará a decisão de disponibilizar 
ao(s) outro(s) participante(s) esse resumo 
ou resumo consistente do estudo, consoante 
o caso. O outro registando poderá reclamar 
aos participantes a partilha equitativa dos 
custos, sendo esse direito invocável junto 
dos tribunais nacionais.

3. Se o proprietário de um estudo como 
mencionado no n.º 2 se recusar a comunicar, 
os comprovativos do custo do estudo, a 
Agência intervém para assegurar que os 
dados sejam partilhados e o pagamento seja 
equitativo e proporcional.

Alteração 129
Artigo 28 bis (novo), título

Competência e segurança jurídica

Alteração 130
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 131
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 



PE 353.529v03-00 780/957 RR\586024PT.doc

PT

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 132
Artigo 28 bis (novo) 

Artigo 28º bis
1. No caso de haver vários registandos para 
uma substância registada em quantidades 
inferiores a 10 toneladas e em relação à 
qual sejam exigidas, nos termos do artigo 
43°-A, informações complementares às 
referidas no anexo V, a Agência 
comunicará a cada registando a identidade 
dos restantes. Os registandos dispõem de 
um prazo de [6] meses para chegar a 
acordo sobre quem produzirá as 
informações em nome dos outros.
2. Na ausência de um acordo, a Agência 
designará um dos registandos com maior 
experiência como responsável pela 
produção das informações.
3. Os custos da produção das informações 
complementares exigidas serão 
equitativamente partilhados entre todos os 
registandos da substância, a menos que se 
tenha chegado a acordo noutro sentido.

Justificação

No caso das substâncias relativamente às quais existem múltiplos registandos, o custo da 
produção de informações complementares deve ser partilhado equitativamente pelos 
registandos. Deverá aplicar-se o princípio “uma substância, um registo”, de forma a reduzir 
os custos suportados pelos registandos de substâncias de baixo volume e em particular as 
PME. A apresentação de um conjunto de informações suplementares eliminaria ainda a 
necessidade de se chegar a acordo sobre a interpretação das informações obtidas a partir 
dos ensaios.

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

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

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 

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

pertinentes ou as categorias de exposição 
serão descritos nas diferentes secções da 
ficha de segurança e/ou colocados à 
disposição por via electrónica. 

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 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, os perfis de exposição 
pertinentes ou as categorias de utilização e 
exposição relevantes serão descritos nas 
diferentes secções da ficha de segurança 
e/ou colocados à disposição por via 
electrónica. 

Justificação

Formulação mais precisa da primitiva alteração 135 em consequência da introdução de 
categorias de utilização e exposição. 

Alteração 137
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 utilizações ou categorias de 
exposição e utilização 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.    
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Alteração 138
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. Caso não tenha sido já fornecida antes 
da entrada em vigor do presente 
regulamento uma ficha de segurança que 
satisfaça o disposto no nº 6 do artigo 29º, 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:

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 139
Artigo 29, n° 8 bis (novo) 

8 bis. A Comissão organizará a elaboração 
de orientações técnicas que estabeleçam os 
requisitos mínimos em matéria de fichas de 
segurança, a fim de garantir a produção de 
informações claras, adequadas e propícias 
à melhor utilização possível por todos os 
agentes a montante e a jusante da cadeia de 
abastecimento.

Justificação

As fichas de segurança podem constituir um bom instrumento de comunicação de 
informações a montante e a jusante da cadeia de abastecimento, tanto a nível das substâncias 
como das preparações. Todavia, as fichas de segurança só poderão alcançar o seu objectivo 
se forem preenchidas de maneira adequada. Por essa razão, a Comissão deverá elaborar 
orientações técnicas que definam critérios de base para o preenchimento das fichas de 
segurança.

Alteração 140
Artigo 30, título

Obrigação de comunicar informações a 
jusante da cadeia de abastecimento sobre 

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

substâncias e preparações para as quais não 
é transmitida uma ficha de segurança

Justificação

 Correcção da primitiva alteração 138.

Alteração 141
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. 

Alteração 142
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 143
Artigo 30, n° 2, parte introdutória

2. As informações serão comunicadas, por 
escrito, o mais tardar no momento da 
primeira entrega de uma substância após a 

2. As informações serão comunicadas, por 
escrito ou em formato electrónico, o mais 
tardar no momento da primeira entrega de 
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entrada em vigor do presente regulamento. 
Os fornecedores actualizarão essas 
informações e transmiti-las-ão a jusante na 
cadeia de abastecimento, sem demora, nas 
seguintes ocasiões:

uma substância após a entrada em vigor do 
presente regulamento. Os fornecedores 
actualizarão essas informações e 
transmiti-las-ão a jusante na cadeia de 
abastecimento, sem demora, nas seguintes 
ocasiões:

Justificação

A presente alteração permite o recurso às novas tecnologias de comunicação e informação.

Alteração 144
Artigo 31 bis (novo), título

 Dever de comunicar as informações sobre 
as substâncias presentes nos artigos

Justificação

Os fabricantes, os retalhistas e os consumidores poderão verificar que substâncias 
específicas se encontram contidas num produto final e, se necessário, procurar e escolher 
uma alternativa mais segura.

Alteração 145
Artigo 31 bis (novo)

 Artigo 31º bis
Os utilizadores a jusante que incorporem 
num determinado artigo uma substância ou 
preparação para a qual foi estabelecida 
uma ficha de segurança, bem como todos 
os que ulteriormente manuseiem ou 
processem o artigo em causa, transmitirão 
a ficha de segurança a todos os 
destinatários do artigo, ou de um seu 
derivado. O público não é considerado 
destinatário.
O público dispõe do direito de solicitar ao 
fabricante ou ao importador informações 
acerca das substâncias presentes num 
determinado artigo por ele fabricado ou 
importado. 

Alteração 146
Artigo 34, n° 1
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1. Um utilizador a jusante pode fornecer 
informações que contribuam para a 
preparação de um registo.

1. Um utilizador a jusante pode fornecer 
informações que contribuam para a 
preparação de um registo. As informações 
podem ser comunicadas directamente à 
Agência. As disposições do título III 
relativas à partilha dos dados aplicam-se, 
mutatis mutandis, aos utilizadores a 
jusante.

Justificação

Se os utilizadores a jusante não puderem comunicar directamente com a Agência, o seu 
direito à protecção dos dados seria gravemente ameaçado, pois os dados seriam acessíveis 
aos fornecedores sem existir qualquer possibilidade de controlar o modo como a informação 
é utilizada.

Alteração 147
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, para que o destinatário não tenha de comunicar informações 
comerciais confidenciais aos seus fornecedores primários. 

Alteração 148
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 

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 de utilização ou 
categorias de utilização e exposição, desde 
que o pedido tenha sido feito, pelo menos, 
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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.

um mês antes do fornecimento ou, se esta 
data 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.

Justificação

Formulação mais precisa da primitiva alteração 142 em benefício da PME. Apenas se deve 
exigir que sejam indicadas as categorias de utilização e exposição e não as utilizações 
específicas. Tal é particularmente importante para as PME (ver igualmente a justificação da 
alteração 4 ao nº 25 do artigo 3º). Tal não prejudica o direito de as empresas indicarem 
utilizações especiais a título complementar, se o desejarem por razões comerciais. 

Alteração 149
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.  
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Alteração 150
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 
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.

1. Antes de dar início à utilização 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, 
caso a utilização se situe fora dos perfis de 
exposição ou das categorias de utilização e 
exposição identificadas pelo agente na 
respectiva ficha de segurança.

Justificação

A alteração decorre da introdução das categorias de utilização e exposição, incluindo uma 
simplificação linguística.

Alteração 151
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 152
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.

Suprimido

Justificação

A proposta relativa a ensaios suplementares em 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 
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já tem em consideração os ensaios em causa.    

Alteração 153
Artigo 35, parágrafo 2, subparágrafo 1 bis (novo)

Caso os dados estejam disponíveis, 
aplica-se o procedimento previsto no artigo 
25°.

Justificação

A presente alteração está estreitamente relacionada com as alterações à alínea a), subalínea 
x) do artigo 9º, ao nº 5 do artigo 24º, ao nº 1 do artigo 25º e ao nº 1 do artigo 26º e insere-se 
no seu seguimento. O objectivo é remover os aspectos facultativos da apresentação de dados 
relativos aos ensaios em animais não vertebrados, suprimindo esta disposição. O acesso 
obrigatório aos dados reveste importância crucial para as PME. 

Alteração 154
Título VI, título

AVALIAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS AVALIAÇÃO

Justificação

O título do título VI deve reflectir o facto de que as respectivas disposições cobrem mais do 
que a avaliação das substâncias.

Alteração 155
Artigo 37, parágrafo -1 (novo)

-1 O âmbito de aplicação do presente título 
limita-se às substâncias sujeitas ao registo 
referido no título II.

Justificação

O processo de avaliação baseia-se nas informações obtidas através do registo (ver, por 
exemplo, o artigo 44º, que estabelece um procedimento de exigência de novas informações e 
assim apenas diz claramente respeito aos registandos, indicando simultaneamente que o 
título relativo à avaliação se aplica apenas às substâncias para as quais o registo é exigido). 
Não se afigura pertinente avaliar substâncias que não estão sujeitas a registo. Os polímeros 
devem ser completamente excluídos do REACH e requerem um regulamento específico.

Alteração 156
Artigo 37, nº1
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Os polímeros estão isentos da avaliação 
prevista no presente título.

Os polímeros estão isentos da avaliação.

Justificação

O processo de avaliação baseia-se nas informações obtidas através do registo (ver, por 
exemplo, o artigo 44º, que estabelece um procedimento de exigência de novas informações e 
assim apenas diz claramente respeito aos registandos, indicando simultaneamente que o 
título relativo à avaliação se aplica apenas às substâncias para as quais o registo é exigido). 
Não se afigura pertinente avaliar substâncias que não estão sujeitas a registo. Os polímeros 
devem ser completamente excluídos do REACH e requerem regulamento específico.

Alteração 157
Artigo 38, título

Autoridade competente Responsabilidade da Agência em matéria 
de avaliação dos processos

Justificação

O papel da Agência Europeia dos Produtos Químicos na fase de avaliação deve ser 
reforçado. Propomos que a Agência centralize a avaliação das propostas de ensaios e dos 
processos. Além disso, a Agência poderá recorrer a uma rede europeia de peritos e institutos 
de avaliação estabelecidos nos Estados-Membros.

(Proposta SAGE).

Alteração 158
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. A Agência é responsável pela avaliação 
das propostas de ensaios e dos processos de 
registo.

Justificação

O papel da Agência Europeia dos Produtos Químicos na fase de avaliação deve ser 
reforçado. Propomos que a Agência centralize a avaliação das propostas de ensaios e dos 
processos. Além disso, a Agência poderá recorrer a uma rede europeia de peritos e institutos 
de avaliação estabelecidos nos Estados-Membros.

(Proposta SAGE).

Alteração 159
Artigo 38, nº 2
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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.

2. Para a realização dessas avaliações, a 
Agência será assistida pelos peritos e 
organismos que constam das listas 
estabelecidas em conformidade com o 
artigo 83º.

Justificação

O papel da Agência Europeia dos Produtos Químicos na fase de avaliação deve ser 
reforçado. Propomos que a Agência centralize a avaliação das propostas de ensaios e dos 
processos. Além disso, a Agência poderá recorrer a uma rede europeia de peritos e institutos 
de avaliação estabelecidos nos Estados-Membros.

(Proposta SAGE).

Alteração 160
Artigo 39, nºs 1 e 2

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.

1. A Agência 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.

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 48.º e 
49.º:

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

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;

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;

b) Uma decisão em conformidade com a 
alínea a), mas alterando as condições para a 
realização do ensaio;

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.

c) Uma decisão rejeitando a proposta de 
ensaio.
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Justificação

Ver justificação da alteração ao artigo 38°.

Alteração 161
Artigo 40, n° 1, parte introdutória e n° 2

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:

2. Com base numa análise efectuada nos 
termos do nº 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 48º e 
49º.

2. Com base numa análise efectuada nos 
termos do nº 1, a Agência pode preparar um 
projecto de decisão no prazo de 12 meses a 
contar da publicação do plano anual de 
avaliação referido no n° 4 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 os artigos 
48º e 49º.

Justificação

Ver justificação da alteração ao artigo 38°.

Alteração 162
Artigo 40, nº 3 bis (novo)

 3 bis. Agência elaborará um plano anual de 
avaliação dos processos de registo, 
nomeadamente para avaliar a sua 
qualidade global. Este plano especificará, 
em particular, a percentagem mínima de 
processos de registo a avaliar durante o 
referido período e será publicado no sítio 
Web da Agência.

Justificação
Importa assegurar que seja avaliado um número mínimo de processos.

Alteração 163
Artigo 40, nº 3 ter (novo)

 3 ter. A Agência elaborará um relatório 
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anual sobre os resultados das avaliações 
dos processos que efectuou. O relatório 
compreenderá, nomeadamente, 
recomendações destinadas aos registandos 
a fim de melhorar a qualidade dos futuros 
processos de registo. O relatório é 
publicado no sítio Web da Agência.

Justificação
Importa assegurar que seja avaliado um número mínimo de processos.

Alteração 164
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 40.º e redigirá, caso 
necessário, os projectos de decisões 
apropriados em conformidade com os 
artigos 39.º ou 40.º.

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

Justificação

Coerência com as alterações 38 e 40.

Alteração 165
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 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 e aos 
Estados-Membros. A Agência informará a 
Comissão, o registando e os 
Estados-Membros das conclusões que tirou 
sobre o uso a dar às informações obtidas.

Justificação

Coerência com as alterações 38 e 40.
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Alteração 166
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

Coerência com a alteração 38.

Alteração 167
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.

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

Justificação

Coerência com a alteração 38.

Alteração 168
Artigo 42, nº 3, parte introdutória

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 39.º:

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

Justificação

Coerência com a alteração 38.

Alteração 169
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 

4. A lista dos processos de registo, objecto 
de avaliação ao abrigo do artigo 39º, é 
colocada à disposição dos 
Estados-Membros.
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integração progressiva.

Justificação

Coerência com a alteração 38.

Alteração 170
Artigo 43

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

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.

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.

3. A lista dos processos de registo, objecto 
de avaliação ao abrigo do artigo 40º, é 
colocada à disposição dos 
Estados-Membros.

Justificação

Coerência com a proposta SAGE (que reforça o papel da Agência na fase de avaliação).

Alteração 171
Capítulo 2 bis (novo)

CAPÍTULO 2 BIS
VERIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE 

REGISTO RELATIVOS A 
SUBSTÂNCIAS EM QUANTIDADES 
COMPREENDIDAS ENTRE 1 E 100 

TONELADAS

Justificação

Estas alterações permitem à Agência identificar as substâncias entre 10 e 100 toneladas em 
relação às quais o anexo VI não dispõe de informações completas, bem como substâncias 
entre 1 e 10 toneladas relativamente às quais as informações referidas no anexo V estão 
incompletas, nomeadamente no que toca à a toxicidade aguda e a biodegradabilidade, e que 
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podem colocar um elevado risco. Os critérios de verificação são os seguintes: processos 
incompletos, indícios da presença de substâncias CMR e PBT, exposição elevada, 
quantidades agregadas e problemas detectados a nível das medidas de aplicação. Por razões 
de funcionalidade e proporcionalidade, é necessário que pelo menos dois desses critérios 
sejam preenchidos para que uma substância seja seleccionada.

Além disso, a Agência pode sugerir outros critérios de verificação à Comissão, que dispõe da 
competência para os inserir no novo anexo III bis ao presente regulamento.

Alteração 172
Artigo 43-A (novo)

Artigo 43ºA
Identificação de substâncias sujeitas a 

pedidos de informações complementares
1. A Agência poderá proceder a uma 
verificação de todos os processos de registo 
relativos a substâncias que apenas foram 
registadas em quantidades inferiores a 100 
toneladas a fim de identificar as 
substâncias que podem comportar um risco 
elevado, pelo facto de preencherem, pelo 
menos, dois dos critérios seguintes:
a) Substâncias de exposição potencialmente 
elevada resultante:
i) da utilização pelo consumidor; ou
ii) da utilização em diversas aplicações 
profissionais; ou
iii) da utilização em diversas aplicações 
industriais; 
b) Substâncias em relação às quais foram 
apresentadas informações incompletas 
sobre as propriedades que têm implicações 
sobre a saúde humana ou o ambiente;
c) Substâncias em relação às quais existem 
provas científicas de que são susceptíveis de 
satisfazer os critérios de classificação como 
cancerígenas, mutagénicas, tóxicas para o 
aparelho reprodutor das categorias 1 e 2 ou 
os critérios do anexo XII, e em relação às 
quais são limitadas as informações sobre as 
propriedades perigosas indicadas;
d) Substâncias que tenham sido registadas 
por pelo menos 20 registandos, desde que 
estes não tenham demonstrado a ausência 
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de exposição ou não existam provas 
científicas da ausência de riscos;
e) Substâncias em relação às quais os 
resultados das actividades de aplicação ou 
de controlo nos Estados-Membros indicam 
a existência de riscos para a saúde humana 
e para o ambiente.
2. A Agência exigirá que os registandos das 
substâncias identificadas na sequência da 
verificação apresentem, em conformidade 
com os artigos 11º bis e 12, 
a) a informação especificada no anexo VI 
para as substâncias em quantidades 
compreendidas ente 10 e 100 toneladas por 
ano, no prazo de 2 anos; e 
b) a informação especificada no anexo V 
para as substâncias em quantidades 
compreendidas ente 1 e 10 toneladas por 
ano, no prazo de 1 ano.
3. A Agência poderá propor à Comissão 
critérios de verificação suplementares. A 
Comissão tomará uma decisão sobre a 
inclusão de critérios suplementares no 
anexo III bis, em conformidade com o 
procedimento estabelecido no nº 3 do artigo 
130º.

Justificação
Estas alterações permitem à Agência identificar as substâncias em relação às quais as 
informações referidas no anexo V estão incompletas e que podem colocar um elevado risco. 
No caso das substâncias prioritárias, as informações incompletas em relação às 
especificadas no anexo V serão produzidas e apresentadas pelas empresas. Os critérios de 
verificação são os seguintes: processos incompletos, indícios da presença de substâncias 
CMR e PBT, exposição elevada, quantidades agregadas e problemas detectados a nível das 
medidas de aplicação. Por razões de funcionalidade e proporcionalidade, é necessário que 
pelo menos dois desses critérios sejam preenchidos para que uma substância seja 
seleccionada.

Além disso, a Agência pode sugerir outros critérios de verificação à Comissão, que dispõe da 
competência para os inserir no novo anexo III bis ao presente regulamento.

Alteração 173
Artigo 43-A bis (novo)

Artigo  43ºA bis
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Elaboração de informações 
complementares em caso de vários 

registandos
1. Se vários registandos tiverem de 
apresentar as informações especificadas no 
nº 2 do artigo 43ºA bis relativas à mesma 
substância, a Agência comunicará a todos 
esses registandos a identidade dos outros. 
2. Todos os registandos a quem é exigida a 
apresentação das mesmas informações 
dispõem de um prazo de três meses para 
chegar a acordo sobre quem produzirá as 
informações em nome dos outros. Na 
ausência de um acordo, a Agência 
designará um dos registandos como 
responsável pela produção das 
informações.
3. O custo da produção das informações 
complementares necessárias para satisfazer 
os requisitos dos anexos V ou VI será 
equitativamente partilhado entre todos os 
registandos da substância, a menos que se 
chegue a acordo noutro sentido.

Justificação
Em caso de vários registandos, será produzido um único conjunto de dados, cujo custo será 
partilhado entre todos os registandos dessa substância (relacionada com a alteração ao n° 4 
do artigo 5°).

Alteração 173
Artigo 43-A

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 
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. 
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Justificação

Coerência com a proposta SAGE (que reforça o papel da Agência na fase de avaliação).

Alteração 174
Artigo 43-A bis, título 

Autoridade competente Plano evolutivo comunitário

Justificação

É essencial ter um único plano evolutivo comunitário, em vez de uma sobreposição de planos 
evolutivos nacionais. A Agência deve ser responsável pela elaboração deste plano evolutivo, 
tendo em devida conta as preocupações dos Estados-Membros. 

Alteração 175
Artigo 43-A bis, nº 1 (parte introdutória) e subparágrafo 1 bis (novo)

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. A Agência estabelece um plano evolutivo 
comunitário, para efeitos dos artigos 44.º, 
45.º e 46.º, com base em critérios 
estabelecidos em conformidade com o 
artigo 43ºA se, 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, por exemplo, com base num dos 
seguintes elementos:

A Agência apresenta o projecto de plano 
evolutivo comunitário aos 
Estados-Membros anualmente até de 31 de 
Dezembro.

Justificação

É essencial ter um único plano evolutivo comunitário, em vez de uma sobreposição de planos 
evolutivos nacionais. A Agência deve ser responsável pela elaboração deste plano evolutivo, 
tendo em devida conta as preocupações dos Estados-Membros.

Alteração 176
Artigo 43-A bis, nº 1 bis (novo)
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 1 bis. A Agência é responsável pela 
avaliação das substâncias inscritas no 
plano evolutivo comunitário. Na realização 
das avaliações, a Agência pode ser 
coadjuvada pelos peritos que constam da 
lista a que alude o artigo 83º, que 
seleccionará tendo em conta as solicitações 
formuladas pelos Estados-Membros nos 
termos do nº 1bis.

Justificação

É essencial ter um único plano evolutivo comunitário, em vez de uma sobreposição de planos 
evolutivos nacionais. A Agência deve ser responsável pela elaboração deste plano evolutivo, 
tendo em devida conta as preocupações dos Estados-Membros.

Alteração 177
Artigo 43-A bis, nº 1 ter (novo)

 1 ter. Os Estados-Membros podem, antes de 
31 de Janeiro de cada ano, enviar à 
Agência as suas observações sobre o 
conteúdo do projecto de plano, propor a 
inscrição de novas substâncias no plano 
evolutivo, bem como propor a 
responsabilização por uma avaliação pelos 
organismos nacionais.

Justificação

É essencial ter um único plano evolutivo comunitário, em vez de uma sobreposição de planos 
evolutivos nacionais. A Agência deve ser responsável pela elaboração deste plano evolutivo, 
tendo em devida conta as preocupações dos Estados-Membros.

Alteração 178
Artigo 43-A bis, nº 2

2. Um plano evolutivo como referido no n.º 
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 

2. Um plano evolutivo como referido nos 
n.os 1 e 1bis abrangerá um período de três 
anos, será anualmente actualizado e 
especificará as substâncias que serão 
avaliadas em cada ano ao nível comunitário 
pela Agência ou, sendo o caso, nos 
Estados-Membros que se manifestaram no 
contexto do artigo 43ºA bis, nº 1ter. A 
Agência apresentará o plano evolutivo 
comunitário aos restantes Estados-Membros 
até 28 de Fevereiro de cada ano.
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substância até 31 de Março de cada ano.

Justificação

É essencial ter um único plano evolutivo comunitário, em vez de uma sobreposição de planos 
evolutivos nacionais. A Agência deve ser responsável pela elaboração deste plano evolutivo, 
tendo em devida conta as preocupações dos Estados-Membros.

Alteração 179
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.

3. Nos casos em que não tenham sido 
apresentadas observações relativamente ao 
plano evolutivo comunitário, a Agência 
adoptará o seu plano evolutivo. Caso 
contrário, a Agência prepara um novo 
projecto de plano evolutivo que apresenta 
aos Estados-Membros. Se no prazo de 30 
dias não for formulada qualquer nova 
observação sobre o conteúdo do plano 
evolutivo comunitário, a Agência 
adoptá-lo-á. Se subsistirem pareceres 
distintos, nomeadamente, no caso de vários 
Estados-Membros proporem organismos 
diferentes para a avaliação da mesma 
substância, a Agência submete-lo-á à 
Comissão, que o adoptará em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 3 do artigo 130º.

Justificação

É essencial ter um único plano evolutivo comunitário, em vez de uma sobreposição de planos 
evolutivos nacionais. A Agência deve ser responsável pela elaboração deste plano evolutivo, 
tendo em devida conta as preocupações dos Estados-Membros.

Alteração 180
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 
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 

Suprimido
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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 72.º, 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 39.º a 43.º.
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 
130.º, os Estados-Membros adoptarão em 
conformidade os seus planos evolutivos 
finais.

Justificação

É essencial ter um único plano evolutivo comunitário, em vez de uma sobreposição de planos 
evolutivos nacionais. A Agência deve ser responsável pela elaboração deste plano evolutivo, 
tendo em devida conta as preocupações dos Estados-Membros.

Alteração 181
Artigo 43-A bis, nº 5

5. Assim que se tiverem determinado as 
autoridades competentes, a Agência 
publicará no seu sítio Web os planos 

5. A Agência publicará no seu sítio Web o 
plano evolutivo final.
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evolutivos finais.

Justificação

É essencial ter um único plano evolutivo comunitário, em vez de uma sobreposição de planos 
evolutivos nacionais. A Agência deve ser responsável pela elaboração deste plano evolutivo, 
tendo em devida conta as preocupações dos Estados-Membros.

Alteração 182
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

Justificação

É essencial ter um único plano evolutivo comunitário, em vez de uma sobreposição de planos 
evolutivos nacionais. A Agência deve ser responsável pela elaboração deste plano evolutivo, 
tendo em devida conta as preocupações dos Estados-Membros.

Alteração 183
Artigo 44, nºs 1 e 4

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 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.

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

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

Justificação

Coerência com a proposta SAGE (que reforça o papel da Agência na fase de avaliação).
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Alteração 184
Artigo 45, n° 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 44º só pode ser 
justificada por uma mudança de 
circunstâncias ou de conhecimentos 
adquiridos.

1. A Agência ou o instituto 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 44º só pode ser 
justificada por uma mudança de 
circunstâncias ou de conhecimentos 
adquiridos.

Justificação

Relacionada com a alteração ao artigo 38°.

Alteração 185
Artigo 45, n° 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 44º e desenvolverá 
critérios e prioridades. Sempre que 
adequado, adoptar-se-ão medidas de 
aplicação em conformidade com o 
procedimento referido no nº 3 do artigo 
113º.

2. Sempre que adequado, adoptar-se-ão 
medidas de aplicação em conformidade com 
o procedimento referido no nº 3 do artigo 
113º.

Justificação

Esta alteração visa reforçar o papel da Agência na avaliação dos produtos químicos e, 
simultaneamente, garante a melhor utilização possível dos recursos disponíveis, 
nomeadamente dos conhecimentos especializados já existentes nos Estados-Membros.

Alteração 186
Artigo 46, nº 1 e 2

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 
conformidade com o mesmo artigo.

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 
o mesmo artigo.

2. Depois de completada a avaliação da 2. Depois de completada a avaliação da 
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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.

substância, a Agência 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 Agência informará a Comissão, o 
registando e os Estados-Membros das 
conclusões que tirou sobre o uso a dar às 
informações obtidas.

Justificação

Coerência com a proposta SAGE (que reforça o papel da Agência na fase de avaliação).

Alteração 187
Artigo 48, nºs 1, 2, 3 e nº 4, alínea a)

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 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 Agência levará em 
linha de conta todas as observações 
recebidas e poderá alterar o projecto de 
decisão em conformidade.

2. Caso um registando tiver cessado o 
fabrico ou a importação da substância, 
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.

2. Caso um registando tiver cessado o 
fabrico ou a importação da substância, 
informará desse facto a Agência 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 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 

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 Agência 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 
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que apresente um novo registo. um novo registo.

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

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

Justificação

Coerência com a proposta SAGE (que reforça o papel da Agência na fase de avaliação).

Alteração 188
Artigo 49, n° 1

1. A autoridade competente de um 
Estado-Membro notificará à Agência o seu 
projecto de decisão em conformidade com 
os artigos 39º, 40º ou 44º 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 o seu projecto de 
decisão aos Estados-Membros, com base, se 
for caso disso, na avaliação efectuada pelo 
instituto competente, em conformidade com 
os artigos 39º, 40º ou 44º em conjunto com 
as eventuais observações do registando ou 
do utilizador a jusante, especificando a 
forma como foram levadas em consideração. 

Justificação

Relacionada com a alteração ao artigo 38°.

Alteração 189
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, os 
Estados-Membros poderão propor à Agência 
alterações ao projecto de decisão, com cópia 
para a autoridade competente. 

Justificação

Coerência com a proposta SAGE (que reforça o papel da Agência na fase de avaliação).
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Alteração 190
Artigo 49, nº 3 e 4

3. Se a Agência não receber quaisquer 
propostas ou não as apresentar ela própria 
no prazo de 30 dias, adoptará a decisão na 
versão que foi notificada nos termos do n.º 
1.

3. Se a Agência não receber quaisquer 
propostas no prazo de 30 dias, adoptará a 
decisão na versão que foi notificada nos 
termos do n.º 1.

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 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. 

Justificação

Coerência com a proposta SAGE (que reforça o papel da Agência na fase de avaliação).

Alteração 191
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.

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

A Agência estabelecerá os critérios de 
partilha dos custos de forma transparente e 
proporcional.

Justificação

Para que seja possível estabelecer custos proporcionais, a Agência deve estabelecer critérios 
equitativos. Esta alteração está relacionada com outras alterações aos artigos do título VI: 
Avaliação de substâncias.

Alteração 192
Artigo 51

Obrigação de os Estados-Membros 
notificarem a Agência

Publicação das informações relativas à 
avaliação

Até 28 de Fevereiro de cada ano, cada 
Estado-Membro notificará a Agência dos 
progressos alcançados durante o ano civil 

O mais tardar até 28 de Fevereiro de cada 
ano, a Agência publicará no seu sítio Web 
os progressos alcançados durante o ano civil 
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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.

anterior no que respeita ao cumprimento das 
obrigações que lhe incumbem relativamente 
à análise de propostas de ensaios.

Justificação

Coerência com a proposta SAGE (que reforça o papel da Agência na fase de avaliação).

Alteração 193
Artigo 52

O objectivo do presente título é assegurar o 
bom funcionamento do mercado interno, 
garantindo simultaneamente que os riscos 
associados às substâncias que suscitam uma 
grande preocupação sejam adequadamente 
controlados ou que as substâncias sejam 
substituídas por substâncias ou tecnologias 
alternativas.

O objectivo do presente título é garantir que 
as substâncias que suscitam uma grande 
preocupação sejam substituídas por 
substâncias ou tecnologias alternativas, se 
existirem, assegurando-se 
concomitantemente o bom funcionamento 
do mercado interno.

Justificação

Na fase de autorização, os objectivos da saúde pública e da protecção do ambiente 
prevalecem sobre as regras do mercado interno. Além disso, deve ser estabelecida uma 
relação mais clara com o princípio da substituição.

Alteração 194
Artigo 53, nº 1, alíneas a) e b)

1. Um fabricante, importador ou utilizador a 
jusante não colocará no mercado uma 
substância destinada a uma utilização nem a 
utilizará ele próprio se essa substância 
estiver incluída no Anexo XIII, a menos que:

1. Um fabricante, importador ou utilizador a 
jusante não colocará no mercado uma 
substância destinada a uma utilização nem a 
utilizará ele próprio de um modo 
equivalente à colocação no mercado se essa 
substância estiver incluída no Anexo XIII, a 
menos que:

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 da substância estreme, 
numa preparação ou incorporada num artigo, 
para as quais a substância é colocada no 
mercado ou é por ele utilizada de um modo 
equivalente à colocação no mercado 
tenham sido autorizadas em conformidade 
com os artigos 57.º a 61.º; ou

b) A ou as utilizações da substância estreme, b) A ou as utilizações da substância estreme, 
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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

numa preparação ou incorporada num artigo, 
para as quais a substância é colocada no 
mercado ou é por ele utilizada de um modo 
equivalente à colocação no mercado 
tenham sido isentas da obrigação de 
autorização do Anexo XIII em conformidade 
com o n.º 2 do artigo 55.º; ou

Justificação

A autorização de uma substância não diz respeito ao seu fabrico. A alteração visa a 
clarificação, dado que, de outra forma, o fabrico poderia tornar-se impossível se o fabricante 
não pudesse, por exemplo, armazenar a substância sem autorização.

Alteração 195
Artigo 53, nº 1, alínea e)

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 196
Artigo 53, nº 2

2. Um utilizador a jusante pode utilizar uma 
substância que preenche os critérios 
indicados no n.º 1 desde que essa utilização 
esteja em conformidade com as condições de 
uma autorização concedida para essa 
utilização a um agente que se encontre a 
montante da sua cadeia de abastecimento.

2. Um utilizador a jusante pode utilizar uma 
substância que preenche os critérios 
indicados no n.º 1 desde que essa utilização 
esteja em conformidade com as condições de 
uma autorização concedida para essa 
utilização ou categoria de utilização e 
exposição a um agente que se encontre a 
montante da sua cadeia de abastecimento.

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. Aplica-se o 
mesmo ao nº 1, alíneas c) e d), subalínea ii), do artigo 55º e aos nºs 4, 5 e 6 do artigo 58º.

Alteração 197
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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;
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.

Alteração 198
Artigo 53, nº 5, alínea i) bis (novo)

i bis) Substâncias isentas da obrigação de 
registo.

Justificação

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

Alteração 199
Artigo 53, n° 7, parte introdutória

7. Os nºs 1 e 2 não se aplicarão à utilização 
de substâncias presentes em preparações: 

7. Os nºs 1 e 2 não se aplicarão à utilização 
de substâncias presentes em preparações ou 
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em artigos: 

Justificação

Devem ser fixados limites de concentração para as substâncias que fazem parte de artigos.  
No âmbito da proposta, a discriminação contra as substâncias presentes em artigos não é 
justificada por critérios toxicológicos e ecotoxicológicos. Além disso, contrariamente às 
substâncias presentes em preparações, a exposição a substâncias incorporadas em artigos 
exige um meio de extracção e, por essa razão, é mais limitada. Esta alteração é coerente com 
a legislação comunitária em vigor relativa aos artigos.

Alteração 200
Artigo 53, nº 7 bis (novo)

7 bis. O nº 1 não se aplica à utilização de 
substâncias estremes, em preparações ou 
presentes em artigos abrangidas pelas 
condições ou restrições estabelecidas nos 
anexos 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 201
Artigo 54, alíneas a), b) e c)

a) Substâncias que satisfaçam os critérios 
de classificação como cancerígenas da 
categoria 1 ou 2, de acordo com a Directiva 
67/548/CEE;

a) Substâncias classificadas como 
cancerígenas da categoria 1 ou 2, de acordo 
com a Directiva 67/548/CEE;

b) Substâncias que satisfaçam os critérios 
de classificação como mutagénicas da 
categoria 1 ou 2, de acordo com a Directiva 
67/548/CEE;

b) Substâncias classificadas como 
mutagénicas da categoria 1 ou 2, de acordo 
com a Directiva 67/548/CEE;

c) Substâncias que satisfaçam os critérios de 
classificação como tóxicas para a 
reprodução da categoria 1 ou 2, de acordo 
com a Directiva 67/548/CEE;

c) Substâncias classificadas como tóxicas 
para a reprodução da categoria 1 ou 2, de 
acordo com a Directiva 67/548/CEE;
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Justificação

Antes de uma substância ser autorizada, deve ser adoptada uma decisão legalmente 
viculativa sobre a sua classificação (com base num sistema harmonizado de classificação que 
a classifica nas categorias 1 ou 2 CMR). Caso contrário, as decisões do Comité do 
Estado-Membro responsável pela classificação das substâncias em categorias 1 e 2 CMR 
seriam invalidadas. É necessário haver certeza jurídica, especialmente no que se refere ao 
comércio mundial.

Alteração 202
Artigo 54, alínea f)

f) Substâncias, como as que apresentam 
propriedades perturbadoras do sistema 
endócrino ou que tenham propriedades 
persistentes, bioacumuláveis e tóxicas ou 
propriedades muito persistentes e muito 
bioacumuláveis, que não preenchem os 
critérios das alíneas d) e e) e que sejam 
identificadas com provocando efeitos 
graves e irreversíveis nos seres humanos e 
no ambiente equivalentes aos das outras 
substâncias mencionadas nas alíneas a) a 
e), caso a caso, de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 56º.

Suprimido

Justificação

Não existem critérios para a definição de propriedades perturbadoras do sistema endócrino. 
Devem ser identificados critérios adicionais aos definidos nas alíneas d) e e) do artigo 54º, 
com base em provas científicas, de forma a não dar lugar a decisões arbitrárias. Esta 
alteração está relacionada com outras alterações aos artigos do título VII: Autorização.

Alteração 203
Artigo 54 bis (novo) 

Artigo 54º bis
Revisão das substâncias a incluir no anexo 

XIII
1. O mais tardar seis anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
Comissão solicitará ao Comité Científico 
dos Riscos para a Saúde e o Ambiente 
(CCRSA) um parecer sobre a oportunidade 
de acrescentar outros critérios científicos 
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no artigo 54° do presente regulamento e 
nos anexos pertinentes e formulará 
orientações sobre esses critérios.
2. Com base no parecer do CCRSA e nos 
termos do artigo 251° do Tratado, a 
Comissão pode apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho uma proposta que 
altera as categorias incluídas no artigo 54° 
de forma a abranger outras substâncias 
que suscitem um nível de preocupação 
equivalente se as suas propriedades:
a) Puderem ser determinadas por critérios 
científicos claros assentes em métodos de 
ensaios validados internacionalmente; e
b) Tiverem efeitos graves e irreversíveis nos 
seres humanos e no ambiente.

Justificação

Esta alteração visa garantir a certeza jurídica e que as restrições do processo de autorização 
incidam sobre substâncias cuja nocividade para a saúde humana e para o ambiente foi 
demonstrada quando avaliadas de acordo com critérios científicos reconhecidos e validados 
a nível internacional, como por exemplo no âmbito da OCDE.

Alteração 204
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 previamente 
registadas 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 
substâncias não registadas.

Alteração 205
Artigo 55, nº 1, alínea e)

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

exposição isentas da obrigatoriedade da 
autorização, se for aplicável, e eventuais 
condições para essas isenções.

Alteração 206
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 poderão ser isentadas 
da obrigatoriedade da autorização. Ao 
determinar essas isenções, ter-se-á em conta, 
nomeadamente, o seguinte:

Alteração 207
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 208
Artigo 56, nº 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 



RR\586024PT.doc 815/957 PE 353.529v03-00

PT

por que as observações do registando não 
foram tidas em conta no parecer.

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.

Alteração 209
Artigo 57, nº 2

2. Será concedida uma autorização se o risco 
da utilização da substância para a saúde 
humana ou para o ambiente, decorrente 
das propriedades intrínsecas especificadas 
no anexo XIII, estiver devidamente 
controlado, em conformidade com a parte 6 
do anexo I, e documentado no relatório de 
segurança química do requerente.

2. Será concedida uma autorização se:

A Comissão não terá em consideração o 
seguinte:
a) Os riscos para a saúde humana e para o 
ambiente das emissões da substância a 
partir de uma instalação à qual se 
concedeu uma autorização de acordo com a 
Directiva 96/61/CE do Conselho;

a) O risco da utilização de uma substância 
para a saúde humana ou para o ambiente, 
decorrente das propriedades intrínsecas 
especificadas no anexo XIII, estiver 
devidamente controlado, em conformidade 
com o ponto 6 do anexo I e de acordo com 
as indicações fornecidas no relatório de 
segurança química do requerente, e

b) Os riscos para o ambiente aquático e por 
ele veiculados resultantes das descargas da 
substância provenientes de uma fonte 
tópica, sujeita à exigência de 
regulamentação prévia, tal como referido 
no n.º 3 do artigo 11.º da 
Directiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho e na legislação 
adoptada ao abrigo do seu artigo 16.º;

b) Tiverem sido tomadas todas as medidas 
necessárias para reduzir ao mínimo a 
exposição, e

c) Os riscos para a saúde humana 
decorrentes da utilização de uma 
substância num dispositivo médico 
regulamentado pela Directiva 90/385/CEE 
do Conselho, pela Directiva 93/42/CEE do 

c) Não existirem substâncias ou tecnologias 
alternativas adequadas de substituição, e
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Conselho ou pela Directiva 98/79/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

d) For demonstrado que os benefícios 
socioeconómicos prevalecem sobre os 
riscos efectivos para a saúde e o ambiente 
decorrentes da utilização da substância.

Justificação

É adequado encorajar a substituição de substâncias que suscitam preocupações muito 
elevadas especificadas no anexo XIII. Estas substâncias apenas devem ser autorizadas a 
título excepcional e em condições específicas. Não é suficiente a sua utilização ser 
"devidamente controlada".

Alteração 210
Artigo 57, nº 3

3. Se não for possível conceder uma 
autorização nos termos do n.º 2, a 
autorização poderá, ainda assim, ser 
concedida se se demonstrar que os 
benefícios socioeconómicos são superiores 
ao risco para a saúde humana ou para o 
ambiente decorrente da utilização da 
substância e se não existirem substâncias 
nem tecnologias alternativas adequadas. 
Essa decisão será tomada depois de 
considerados, em conjunto, os seguintes 
elementos:

Suprimido

a) O risco colocado pelas utilizações da 
substância;
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;
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;
d) As informações disponíveis sobre os 
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riscos para a saúde ou para o ambiente de 
quaisquer substâncias ou tecnologias 
alternativas.

Justificação

É adequado encorajar a substituição de substâncias que suscitam preocupações muito 
elevadas especificadas no anexo XIII. Estas substâncias apenas devem ser autorizadas a 
título excepcional e em condições específicas. Não é suficiente a sua utilização ser 
"devidamente controlada".

Alteração 211
Artigo 57, nº 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 dependem da satisfação 
de certas condições, incluindo a 
apresentação obrigatória de planos de 
acompanhamento e de substituição. As 
autorizações estarão limitadas por um prazo 
máximo de sete anos, mas podem ser 
renovadas em conformidade com o disposto 
no artigo 58º.

Justificação

É necessário encorajar a substituição e a inovação. Além disso, as autorizações devem estar 
sujeitas a limites temporais (no máximo, cinco anos).

Alteração 212
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 213
Artigo 58, nº 3, parágrafo 2

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

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

poderá suspender a autorização na pendência 
da revisão, tendo em conta a 
proporcionalidade.

Justificação

Não existem critérios para a definição de risco "grave e imediato". Compete, assim, à 
Comissão, decidir, com base em critérios se deve ou não suspender a autorização na 
pendência da revisão. Esta alteração está relacionada com outras alterações aos artigos do 
título VII: Autorização. 

Alteração 214
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 
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 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 215
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 216
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 

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 
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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.

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 217
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.

Alteração 218
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 219
Artigo 62

Obrigação dos titulares de autorizações Obrigação de informação sobre as 
substâncias sujeitas a autorização

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

Todas as substâncias e preparações que 
preenchem as condições especificadas no 
artigo 54º são rotuladas e acompanhadas 
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uma utilização autorizada. sempre de uma ficha de segurança. O 
rótulo indica: 
a ) o nome da substância,
b) que a substância está incluída no anexo 
XIII e
c) cada uma das utilizações específicas 
para as quais a substância for autorizada.

Justificação

As substâncias e preparações perigosas devem ser rotuladas, de forma a informar os 
utilizadores.

Alteração 220
Artigo 64, nºs 1 e 2

1. Uma substância estreme, numa 
preparação ou num artigo, relativamente à 
qual o anexo XVI contenha uma restrição, 
não será fabricada, colocada no mercado 
nem utilizada, excepto se cumprir as 
condições daquela restrição. Esta disposição 
não se aplicará ao fabrico, à colocação no 
mercado ou à utilização de uma substância 
em investigação científica e 
desenvolvimento nem em investigação e 
desenvolvimento orientados para o produto e 
para o processo, em quantidades que não 
ultrapassem uma tonelada por ano.

1. Uma substância, uma preparação ou um 
artigo, relativamente à/ao qual o anexo XVI 
contenha uma restrição, não será fabricada, 
colocada no mercado nem utilizada, excepto 
se cumprir as condições daquela restrição. 
Esta disposição não se aplicará ao fabrico, à 
colocação no mercado ou à utilização de 
uma substância em investigação científica e 
desenvolvimento nem em investigação e 
desenvolvimento orientados para o produto e 
para o processo, em quantidades que não 
ultrapassem uma tonelada por ano.

2. Uma substância estreme, numa 
preparação ou num artigo, relativamente à 
qual o anexo XVII contenha uma restrição, 
não será fabricada, colocada no mercado 
nem utilizada, excepto se cumprir as 
condições daquela restrição. Esta disposição 
não se aplicará ao fabrico, à colocação no 
mercado ou à utilização de uma substância 
para investigação à escala laboratorial nem à 
utilização da substância como padrão de 
referência.

2. Uma substância, uma preparação ou um 
artigo, relativamente à/ao qual o anexo XVII 
contenha uma restrição, não será fabricada, 
colocada no mercado nem utilizada, excepto 
se cumprir as condições daquela restrição. 
Esta disposição não se aplicará ao fabrico, à 
colocação no mercado ou à utilização de 
uma substância para investigação à escala 
laboratorial nem à utilização da substância 
como padrão de referência.

Justificação

 As disposições não devem aplicar-se apenas a substâncias extremes, em preparações ou em 
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artigos. Nos termos da legislação em vigor (Directiva 76/769/CEE), deve ser igualmente 
possível regulamentar preparações e artigos perigosos directamente. A alteração visa a 
clarificação, para que tais preparações e artigos possam ser igualmente regulamentados 
independentemente dos seus componentes individuais e tomando como base, em vez disso, os 
efeitos perigosos no seu conjunto.

Alteração 221
Artigo 66, nº 1

1. Se a Comissão considerar que o fabrico, a 
colocação no mercado ou a utilização de 
uma substância estreme, numa preparação 
ou num artigo apresenta um risco para a 
saúde humana ou para o ambiente que não 
esteja adequadamente controlado e que 
careça de uma abordagem comunitária, 
solicitará à Agência que elabore um 
processo em conformidade com o disposto 
no anexo XIV. Se esse processo demonstrar 
a necessidade de uma actuação a nível 
comunitário, para além das medidas já em 
vigor, a Agência proporá restrições, para dar 
início ao procedimento para a introdução de 
restrições.

1. Se a Comissão considerar que o fabrico, a 
colocação no mercado ou a utilização de 
uma substância estreme, numa preparação 
ou num artigo apresenta um risco para a 
saúde humana ou para o ambiente que não 
esteja adequadamente controlado e que 
careça de uma abordagem comunitária, 
solicitará à Agência que elabore um 
processo em conformidade com o disposto 
no anexo XIV. Antes da constituição do 
processo, a Agência dará ao registando em 
causa a oportunidade de apresentar 
observações. Se o processo demonstrar a 
necessidade de uma actuação a nível 
comunitário, para além das medidas já em 
vigor, a Agência proporá restrições, para dar 
início ao procedimento para a introdução de 
restrições.

A Agência consultará os processos, os 
relatórios de segurança química ou as 
avaliações de risco dos Estados-Membros 
que lhe tenham sido apresentados em 
conformidade com o presente regulamento. 
Consultará igualmente qualquer avaliação de 
risco que seja pertinente apresentada por 
terceiros para efeitos de outros regulamentos 
ou directivas comunitários. Nesse sentido, os 
outros organismos, por exemplo, agências, 
estabelecidos ao abrigo do direito 
comunitário e com funções semelhantes 
prestarão, a pedido, informações à Agência. 

A Agência consultará as observações do 
registando, bem como os processos, os 
relatórios de segurança química ou as 
avaliações de risco dos Estados-Membros 
que lhe tenham sido apresentados em 
conformidade com o presente regulamento. 
Consultará igualmente qualquer avaliação de 
risco que seja pertinente apresentada por 
terceiros para efeitos de outros regulamentos 
ou directivas comunitários. Nesse sentido, os 
outros organismos, por exemplo, agências, 
estabelecidos ao abrigo do direito 
comunitário e com funções semelhantes 
prestarão, a pedido, informações à Agência. 

Justificação

O processo prepara o terreno para uma decisão de restrição e predetermina, por 
conseguinte, a posição dos registandos em causa. Por esse motivo, afigura-se necessário 
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permitir que os registandos em causa sejam ouvidos antes de o parecer ser elaborado.

Alteração 222
Artigo 66, nº 2, parágrafo 1

2. Se um Estado-Membro considerar que o 
fabrico, a colocação no mercado ou a 
utilização de uma substância estreme, numa 
preparação ou num artigo apresenta um 
risco para a saúde humana ou para o 
ambiente que não esteja adequadamente 
controlado e que careça de uma abordagem 
comunitária, elaborará um processo em 
conformidade com o disposto no anexo XIV. 
Se esse processo demonstrar a necessidade 
de uma actuação a nível comunitário, para 
além das medidas já em vigor, o Estado-
Membro apresentará o processo à Agência 
no formato descrito no anexo XIV, para dar 
início ao procedimento para a introdução de 
restrições.

2. Se um Estado-Membro considerar que o 
fabrico, a colocação no mercado ou a 
utilização de uma substância, uma 
preparação ou um artigo apresenta um risco 
para a saúde humana ou para o ambiente que 
não esteja adequadamente controlado e que 
careça de uma abordagem comunitária, 
elaborará um processo em conformidade 
com o disposto no anexo XIV. Se esse 
processo demonstrar a necessidade de uma 
actuação a nível comunitário, para além das 
medidas já em vigor, o Estado-Membro 
apresentará o processo à Agência no formato 
descrito no anexo XIV, para dar início ao 
procedimento para a introdução de 
restrições.

Justificação

As disposições não devem aplicar-se apenas a substâncias extremes, em preparações ou em 
artigos. Nos termos da legislação em vigor (Directiva 76/769/CEE), deve ser igualmente 
possível regulamentar preparações e artigos perigosos directamente. A alteração visa a 
clarificação,  para que tais preparações e artigos possam ser igualmente regulamentados 
independentemente dos seus componentes individuais e tomando como base, em vez disso, os 
efeitos perigosos no seu conjunto.

Alteração 223
Artigo 66, nº 2, parágrafo 2 bis (novo)

2 bis. A Agência informará sem 
demora/publicará no seu sítio Web a 
informação de que um Estado-Membro ou 
a Comissão tenciona dar início a um 
procedimento para a introdução de 
restrições e informará igualmente as 
entidades que apresentaram um pedido de 
registo da substância em questão.
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Justificação

As restrições podem ser aplicadas sem limite de tonelagem, ou seja, abaixo de uma 
tonelada/ano. Existe o direito de informação sobre as empresas que procederam ao registo, 
mas também sobre aquelas que não estão sujeitas a registo (abaixo de uma tonelada/ano) ou 
não estão ainda sujeitas, em virtude de prazos diferentes aplicados ao nível de tonelagem.

Alteração 224
Artigo 69, nº 1 bis (novo)

1 bis. Antes da publicação dos pareceres, a 
Agência dará ao registando a oportunidade 
de apresentar observações.

Justificação

Os pareceres dos comités podem prejudicar a posição dos registandos. É, por conseguinte, 
necessário dar-lhes oportunidade de expressarem os seus pontos de vista, por forma a que 
possam ser tidos em conta no subsequente procedimento de comitologia. 

Alteração 225
Artigo 69, nº 2

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

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

Justificação

O artigo 116º também é aplicável a esta situação.

Alteração 226
Artigo 69, nº 3

3. A Agência fornecerá à Comissão, 
mediante pedido, todos os documentos e 
fundamentos que tiverem sido apresentados 
ou que tiver analisado.

3. A Agência fornecerá à Comissão, 
mediante pedido, todos os documentos e 
fundamentos que tiverem sido apresentados 
ou que tiver analisado. Transmitirá 
igualmente as observações apresentadas 
pelo registando em causa.
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Alteração 227
Artigo 72, nº 1, alíneas c), d) e) e g)

c) Um Comité de Avaliação dos Riscos que 
será responsável pela elaboração do parecer 
da Agência sobre os pedidos de autorização, 
as propostas de restrições e qualquer outra 
questão decorrente da aplicação do presente 
regulamento, que diga respeito aos riscos 
para a saúde humana ou para o ambiente;

c) Um Comité de Avaliação dos Riscos que 
será responsável pela elaboração do parecer 
da Agência sobre as avaliações, os pedidos 
de autorização, as propostas de restrições e 
qualquer outra questão decorrente da 
aplicação do presente regulamento, que diga 
respeito aos riscos para a saúde humana ou 
para o ambiente;

d) Um Comité de Análise Socioeconómica 
que será responsável pela elaboração do 
parecer da Agência sobre os pedidos de 
autorização, as propostas de restrições e 
qualquer outra questão decorrente da 
aplicação do presente regulamento, 
incluindo a análise socioeconómica do efeito 
de uma eventual acção legislativa sobre as 
substâncias;

d) Um Comité de Análise Socioeconómica 
que será responsável pela elaboração do 
parecer da Agência sobre as avaliações, os 
pedidos de autorização, as propostas de 
restrições e qualquer outra questão 
decorrente da aplicação do presente 
regulamento, incluindo a análise 
socioeconómica do efeito de uma eventual 
acção legislativa sobre as substâncias;

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

e) Um Comité dos Estados-Membros que 
será responsável pela resolução das 
eventuais divergências de opinião entre os 
Estados-Membros sobre os projectos de 
decisões propostos pela Agência 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;

g) Um Secretariado que dará apoio técnico, 
científico e administrativo aos Comités e ao 
Fórum e assegurará a coordenação adequada 
entre eles. O Secretariado também se 
ocupará das tarefas que incumbem à 
Agência no âmbito dos procedimentos de 
pré-registo, registo e reconhecimento mútuo 
da avaliação, bem como da preparação de 
orientações, da manutenção da base de 
dados e da prestação de informações;

g) Um Secretariado que dará apoio técnico, 
científico e administrativo aos Comités e ao 
Fórum e assegurará a coordenação adequada 
entre eles. O Secretariado também se 
ocupará das tarefas que incumbem à 
Agência no âmbito dos procedimentos de 
pré-registo, registo e reconhecimento mútuo 
da avaliação, bem como da preparação de 
orientações, da manutenção da base de 
dados e da prestação de informações;
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Justificação

Coerência com a proposta SAGE (que reforça o papel da Agência na fase de avaliação).

Alteração 228
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 adoptadas pela 
Agência no âmbito do presente 
regulamento revestem força legal 
vinculativa.

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 229
Artigo 73, nº 2, alínea c bis) (nova)

 c bis) Execução das tarefas que lhe são 
atribuídas pelo título VI;

Justificação

Coerência com a proposta SAGE (que reforça o papel da Agência na fase de avaliação).

Alteração 230
Artigo 73, n° 2, alínea f)

f) Fornecimento de orientações e de 
instrumentos técnicos e científicos, sempre 
que adequado para a aplicação do presente 
regulamento, em particular, para assistir a 
indústria, especialmente as pequenas e 
médias empresas (PME), na elaboração de 
relatórios de segurança química;

f) Fornecimento de orientações e de 
instrumentos técnicos, científicos e práticos, 
sempre que adequado para a aplicação do 
presente regulamento, em particular, para 
assistir a indústria, especialmente as 
pequenas e médias empresas (PME), na 
elaboração de relatórios de segurança 
química e para ajudar a indústria a chegar 
a acordo sobre a partilha dos custos 
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referidos no título III;

Justificação

Esta alteração introduz a obrigação de a Agência estabelecer orientações para ajudar a 
indústria a chegar a um acordo sobre a partilha dos custos dos dados.

Alteração 231
Artigo 73, nº 2, alínea i bis) (nova)

 i bis) Criação e manutenção de um centro 
de excelência especializado em 
comunicação de riscos. Fornecimento de 
recursos centralizados e coordenados 
relativos à informação sobre uma 
utilização segura das substâncias químicas 
e preparações. Facilitação da partilha de 
conhecimentos sobre as melhores práticas 
no domínio da comunicação dos riscos;

Justificação

O desenvolvimento de um sistema adequado e coerente de comunicação baseado nos riscos 
proporcionará aos consumidores as informações e o aconselhamento necessários para 
utilizarem as substâncias e preparações em moldes seguros e eficazes. 

Alteração 232
Artigo 73, nº 4, alínea f)

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

f) Fornecimento de orientações e de 
instrumentos técnicos e científicos, 
incluindo um serviço de assistência e um 
sítio Web, para a aplicação do presente 
regulamento, em particular para assistir a 
indústria, especialmente as pequenas e 
médias empresas (PME), na elaboração de 
relatórios de segurança química;

Justificação

Substitui a parte correspondente da alteração 74 do projecto de relatório. Devem ser 
adoptadas medidas específicas para ajudar as PME.

Alteração 233
Artigo 73, nº 4, alínea g bis) (novo)
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g bis)  Promoção, em cooperação com a 
Comissão, do reconhecimento mútuo entre 
os Estados-Membros e os países terceiros 
dos resultados dos ensaios realizados em 
aplicação e em conformidade com o 
presente regulamento.

Justificação

Aditamento à alteração 74 do projecto de relatório. O reconhecimento mútuo dos resultados 
de ensaios deve ser promovido, a fim de explorar todas as informações disponíveis sobre os 
produtos químicos, incluindo as provenientes de países terceiros, e evitar ensaios 
desnecessários.

Alteração 234
Artigo 74, nº 4, alínea d)

d) O sistema de taxas da Agência d) O sistema de taxas da Agência em moldes 
transparentes e proporcionados.

Justificação

A estrutura das taxas deve ser definida com base em critérios destinados a assegurar que a 
repartição seja equitativa, transparente e, acima de tudo, proporcional aos custos, tendo em 
conta que se trata de um importante instrumento para o financiamento de REACH. Esta 
alteração deve ser lida em conjugação com outras alterações aos artigos do título IX: A 
Agência.

Alteração 235
Artigo 75, nº 1

1. O Conselho de Administração será 
composto por seis representantes dos 
Estados-Membros nomeados pelo Conselho 
e seis representantes nomeados pela 
Comissão, bem como por três elementos 
das partes interessadas, nomeados pela 
Comissão e sem direito a voto.

1. O Conselho de Administração será 
composto por quatro representantes dos 
Estados-Membros nomeados pela Comissão 
e dez representantes nomeados pelo 
Conselho, em concertação com o 
Parlamento Europeu, quatro dos quais 
devem ser escolhidos na mesma medida 
com base na sua experiência em 
associações representativas dos 
consumidores, da industria e das PME.

Justificação

A composição do Conselho de Administração deve ser cuidadosamente equilibrada (cf. 
considerando 74 da proposta REACH). É essencial envolver todas as instituições: daí a 
inserção da consulta do PE. Do mesmo modo, é importante assegurar a presença permanente 
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dos membros escolhidos, numa base equitativa, entre as associações dos consumidores, da 
(grande) indústria e das PME – por outras palavras, todos os participantes do sector 
químico. Esta alteração deve ser lida em conjugação com outras alterações aos artigos do 
título IX: A Agência.

Alteração 236
Artigo 79, n° 2, alínea j bis) (nova)

j bis)  Adoptar o projecto e os planos 
evolutivos finais de avaliação das 
substâncias e respectivas actualizações nos 
termos do título VI, se não houver 
propostas de alterações.

Justificação

Relacionada com a alteração ao artigo 38°.

Alteração 237
Artigo 81, nº 4, parágrafo 4

O Director Executivo ou o seu representante 
e os representantes da Comissão terão o 
direito de assistir a todas as reuniões dos 
Comités e dos grupos de trabalho 
convocadas pela Agência ou pelos seus 
Comités. As partes interessadas também 
poderão ser convidadas a assistir às reuniões 
na qualidade de observadores, se for caso 
disso, a pedido dos membros do Comité ou 
do Conselho de Administração.

O Director Executivo ou o seu representante 
e os representantes da Comissão terão o 
direito de assistir a todas as reuniões dos 
Comités e dos grupos de trabalho 
convocadas pela Agência ou pelos seus 
Comités. As partes interessadas também 
poderão assistir às reuniões na qualidade de 
observadores.

Justificação

A indústria deve estar representada nas reuniões dos comités não apenas por simples 
convidados. Os representantes da indústria e/ou PME devem ter o estatuto de observadores. 
Esta alteração deve ser lida em conjugação com outras alterações aos artigos do título IX: A 
Agência.

Alteração 238
Artigo 82, nº 1, parágrafo 4

O Director Executivo da Agência ou o seu 
representante e os representantes da 

O Director Executivo da Agência ou o seu 
representante e os representantes da 
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Comissão terão o direito de assistir a todas 
as reuniões do Fórum e dos respectivos 
grupos de trabalho. As partes interessadas 
também poderão ser convidadas a assistir às 
reuniões na qualidade de observadores, se 
for caso disso, a pedido dos membros do 
Fórum ou do Conselho de Administração.

Comissão terão o direito de assistir a todas 
as reuniões do Fórum e dos respectivos 
grupos de trabalho. As partes interessadas 
também poderão assistir às reuniões na 
qualidade de observadores

Justificação

A indústria deve estar representada nas reuniões dos comités não apenas por simples 
convidados. Os representantes da indústria e/ou PME devem ter o estatuto de observadores. 
Esta alteração deve ser lida em conjugação com outras alterações aos artigos do título IX: A 
Agência.

Alteração 239
Artigo 83, nº 2, parágrafo 1

2. Os Estados-Membros transmitirão à 
Agência os nomes dos peritos com 
experiência comprovada no exame de 
avaliações dos riscos químicos e/ou em 
análises socioeconómicas ou com outras 
competências científicas pertinentes, que 
estariam disponíveis para colaborar com os 
grupos de trabalho dos Comités, indicando 
também as suas qualificações e áreas de 
especialização.

2. Os Estados-Membros transmitirão à 
Agência os nomes dos peritos 
independentes com experiência comprovada 
no exame de avaliações dos riscos químicos 
e/ou em análises socioeconómicas ou com 
outras competências científicas pertinentes, 
que estariam disponíveis para colaborar com 
os grupos de trabalho dos Comités, 
indicando também as suas qualificações e 
áreas de especialização.

Justificação

Os peritos devem ser independentes a nível científico e político. Deve ser definido um 
procedimento para a identificação de peritos independentes. Esta alteração deve ser lida em 
conjugação com outras alterações aos artigos do título IX: A Agência.

Alteração 240
Artigo 83, nº 2 bis (novo)

 2 bis. O Conselho de Administração, sob 
proposta do Director- Executivo, estabelece 
e publica uma lista dos organismos 
competentes designados pelos 
Estados-membros que, quer 
individualmente quer no contexto de uma 
rede, possam apoiar a Agência no exercício 
das suas missões, em particular as que lhe 
estão confiadas por força do título VI. A 
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Agência pode confiar aos referidos 
organismos determinadas funções, em 
particular os trabalhos de avaliação das 
propostas de ensaio, dos processos e das 
substâncias.

Justificação

Afigura-se adequado elaborar uma lista dos organismos designados pelos Estados-Membros 
para assistir a Agência na execução das suas tarefas. Ver a alteração ao artigo 38º.

Alteração 241
Artigo 83, nº 3

3. A prestação de serviços pelos membros 
dos Comités ou por qualquer perito que 
colabore com um grupo de trabalho dos 
Comités ou do Fórum ou que desempenhe 
outras funções para a Agência será regida 
por um contrato escrito entre a Agência e a 
pessoa em questão ou, se for caso disso, 
entre a Agência e a entidade patronal da 
pessoa em questão.

3. A prestação de serviços pelos organismos 
que constam da lista pública mencionada 
no nº 2bis, membros dos Comités ou por 
qualquer perito que colabore com um grupo 
de trabalho dos Comités ou do Fórum ou que 
desempenhe outras funções para a Agência 
será regida por um contrato escrito entre a 
Agência e o organismo em causa, entre a 
Agência e a pessoa em questão ou, se for 
caso disso, entre a Agência e a entidade 
patronal da pessoa em questão.

Essa pessoa ou a sua entidade patronal será 
remunerada de acordo com uma tabela de 
honorários que deve ser incluída nas 
disposições financeiras estabelecidas pelo 
Conselho de Administração. Se a pessoa em 
questão não cumprir as suas obrigações, o 
Director Executivo tem o direito de rescindir 
ou suspender o contrato ou de reter a 
remuneração.

O organismo, essa pessoa ou a sua entidade 
patronal será remunerado de acordo com 
uma tabela de honorários que deve ser 
incluída nas disposições financeiras 
estabelecidas pelo Conselho de 
Administração. Se o organismo ou a pessoa 
em questão não cumprir as suas obrigações, 
o Director Executivo tem o direito de 
rescindir ou suspender o contrato ou de reter 
a remuneração.

Justificação

Afigura-se adequado elaborar uma lista dos organismos designados pelos Estados-Membros 
para assistir a Agência na execução das suas tarefas. Ver a alteração ao artigo 38º.

Alteração 242
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 juiz como presidente e por dois outros 
membros.
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Alteração 243
Artigo 85, nº 3

3. O presidente, os outros membros e os 
suplentes serão nomeados pelo Conselho de 
Administração, a partir de uma lista de 
candidatos qualificados adoptada pela 
Comissão, com base na sua experiência e 
competência no domínio da segurança 
química, das ciências naturais ou dos 
procedimentos regulamentares ou judiciais.

3. O presidente, os outros membros e os 
suplentes serão nomeados pelo Conselho de 
Administração, a partir de uma lista de 
candidatos qualificados adoptada pela 
Comissão, com base na sua experiência e 
competência no domínio da segurança 
química, das ciências naturais ou dos 
procedimentos regulamentares ou judiciais. 
Um dos membros deve ser elegível para 
exercer as funções de juiz.

Justificação

Tendo em conta as tarefas da Câmara de Recurso, um dos membros deve ser elegível para 
exercer as funções de juiz.

Alteração 244
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 245
Artigo 109, alínea b)

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 especificados na Directiva 
1999/45/CE resultando na classificação da 

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, em quantidades 
superiores a 100 kg/a por fabricante ou 
importador, estremes ou numa preparação 
acima dos limites de concentração devido 
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preparação como perigosa. aos efeitos prejudiciais para a saúde ou 
para o ambiente especificados na Directiva 
1999/45/CE resultando na classificação da 
preparação como perigosa.

Justificação

É necessário estabelecer uma quantidade mínima, a fim de evitar que as quantidades 
mínimas sejam notificadas. A Directiva 1999/45/CE não estabelece limites de concentração 
para os efeitos físico-químicos. A alteração deve ser lida em conjugação com outras 
alterações apresentadas aos artigos do título X: Inventário de classificação e rotulagem.  

Alteração 246
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 acompanhamento 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.

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 247
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 Contudo, o primeiro relatório será 
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apresentado cinco anos após a data da 
notificação exigida ao abrigo do n.º 2 do 
artigo 131.º.

apresentado dois anos 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 248
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 
seis 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 249
Artigo 115 bis (novo)

 Artigo 115º bis
Disposições específicas para a informação 

do grande público
No intuito de facilitar a utilização segura e 
sustentável, pelos consumidores, das 
substâncias químicas e preparações, os 
fabricantes facultarão informações 
assentes no risco através de rótulos apostos 
na embalagem de cada unidade colocada 
no mercado para venda aos consumidores, 
que indiquem os riscos associados à 
utilização aconselhada ou a situações 
previsíveis de utilização inadequada. 
O rótulo será acompanhado, se for caso 
disso, pela utilização de outros canais de 
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comunicação, como sítios Web, que 
facultem informações mais pormenorizadas 
sobre a segurança e a utilização da 
substância ou da preparação.
As Directivas 1999/45/CE e 1967/548/CEE 
são alteradas em conformidade.

Justificação

O desenvolvimento de um sistema adequado e coerente de comunicação fornecerá aos 
consumidores a informação e o aconselhamento necessários para utilizarem substâncias e 
preparações de forma segura e eficaz. 

Alteração 250
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 251
Artigo 116, nº 1, parte introdutória

1. Não serão consideradas confidenciais as 
seguintes informações:

1. Não serão consideradas confidenciais as 
seguintes informações, desde que o produtor 
ou importador não tenham exigido medidas 
em contrário e não se lhe oponham razões 
de interesse público:

Justificação

Deve ser permitido, em determinados casos, classificar determinada informação como 
confidencial.

Alteração 252
Artigo 116, nº 1, alínea a)
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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 253
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 Ia 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 254
Artigo 116, nº 1, alínea c)

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 Ia do presente 
regulamento ou no artigo 15º da Directiva 
1999/45/CE;

Alteração 255
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 

Suprimido
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a aplicação do n.º 2;

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 256
Artigo 116, nº 2, parte introdutória

2. Mesmo que não tenha sido efectuada 
uma declaração nos termos do n.º 2 do 
artigo 115.º, serão consideradas 
confidenciais as seguintes informações:

2. Serão consideradas confidenciais as 
seguintes informações:

Justificação

A informação prevista nas alíneas b) e c) da proposta da Comissão não deve ser confidencial, 
a fim de permitir que os estudos necessários sobre a difusão destas substâncias sejam levados 
a cabo, sejam feitas estimativas das quantidades difundidas e antecipadas as exposições 
potenciais.

Alteração 257
Artigo 116, nº 2, alínea -a) (nova)

(-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 258
Artigo 116, nº 2, alíneas b) e c)

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

Suprimido

c) A tonelagem exacta da substância ou 
preparação fabricada ou colocada no 
mercado;
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Justificação

A informação prevista nas alíneas b) e c) da proposta da Comissão não deve ser confidencial, 
a fim de permitir que os estudos necessários sobre a difusão destas substâncias sejam levados 
a cabo, sejam feitas estimativas das quantidades difundidas e antecipadas as exposições 
potenciais.

Alteração 259
Artigo 116, nº 3

3. Todas as outras informações estarão 
acessíveis em conformidade com o artigo 
115.º.

3. Todas as outras informações, excepto as 
que devem ser objecto de tratamento 
confidencial, nos termos do nº 9 do artigo 
7º, e as que tenham sido recolhidas para 
determinados tipos de produtos intermédios 
isolados (artigo 47º), estarão acessíveis em 
conformidade com o artigo 115.º.

Justificação

As informações de registo relativas à investigação e ao desenvolvimento orientados para o 
produto e o processo devem ser equacionadas com informações obrigatoriamente 
confidenciais, nos termos do nº 2 do artigo 116º e não podem ser tornadas acessíveis em 
resultado de uma decisão adoptada por uma única instância. Os intermediários não devem 
ser publicados, uma vez que os concorrentes os podem identificar facilmente. 

Alteração 260
Artigo 117, frase introdutória e alínea a)

Sem prejuízo do disposto nos artigos 115.º e 
116.º, as informações recebidas pela 
Agência ao abrigo do presente regulamento 
podem ser reveladas a qualquer governo ou 
organismo de um país terceiro ou a uma 
organização internacional, em conformidade 
com o acordo celebrado entre a Comunidade 
e a parte interessada nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 304/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, ou ao 
abrigo do n.º 3 do artigo 181.ºA do Tratado, 
desde que sejam respeitadas as seguintes 
condições:

Sem prejuízo do disposto nos artigos 115.º e 
116.º, as informações recebidas pela 
Agência ao abrigo do presente regulamento 
podem ser reveladas a qualquer governo ou 
instituição governamental de um país 
terceiro ou a uma organização 
governamental internacional, em 
conformidade com o acordo celebrado entre 
a Comunidade e a parte interessada nos 
termos do Regulamento (CE) n.º 304/2003 
do Parlamento Europeu e do Conselho, ou 
ao abrigo do n.º 3 do artigo 181.ºA do 
Tratado, desde que sejam respeitadas as 
seguintes condições:

a) O objectivo do acordo seja a cooperação 
relativa à aplicação ou à gestão de legislação 
em matéria de produtos químicos abrangidos 
pelo presente regulamento;

a) O objectivo do acordo seja a cooperação 
governamental relativa à aplicação ou à 
gestão de legislação em matéria de produtos 
químicos abrangidos pelo presente 
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regulamento;

Justificação

A fim de impedir a utilização fraudulenta de informações, deve ser claramente estabelecido 
que o artigo 117º (cooperação) apenas diz respeito aos organismos governamentais 
nacionais e internacionais. Esta alteração deve ser lida em conjugação com outras alterações 
apresentadas aos artigos do título XI: Informação.

Alteração 261
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, em 
conformidade 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 262
Artigo 122

Os Estados-Membros manterão um sistema 
de inspecções oficiais e outras actividades, 
consoante for adequado às circunstâncias.

Os Estados-Membros manterão um sistema 
de inspecções oficiais e outras actividades, 
consoante for adequado às circunstâncias, 
em conformidade com orientações a 
elaborar pela Agência.

Justificação

A fim de permitir que REACH seja aplicado de forma coerente, a posição da Agência deve 
ser reforçada: para esse efeito, a Agência deve ser habilitada a solicitar aos Estados-
Membros a realização de controlos e actividades particulares.

Alteração 263
Artigo 122, parágrafo 2 (novo)

A Agência é autorizada pelos 
Estados-Membros a exercer controlos e 
actividades e define orientação destinadas a 
harmonizar os sistemas de controlos e a 
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torná-los mais eficazes.

Justificação

A gestão do sistema REACH exige uma implementação harmonizada das suas disposições em 
todo o mercado interno e sistemas eficazes de controlo. A Agência deve, por conseguinte, ser 
autorizada a solicitar aos Estados-Membros a realização de controlos ou actividades. Esta 
alteração deve ser lida em conjugação com outras alterações apresentadas aos artigos do 
título XIII: Controlo do cumprimento.

Alteração 264
Artigo 123, nº 1

1. Os Estados-Membros estabelecerão 
disposições relativas às sanções aplicáveis 
em caso de infracção ao disposto no presente 
regulamento e tomarão todas as medidas 
necessárias para garantir a sua aplicação. As 
sanções assim previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros notificarão essas 
disposições à Comissão até 18 meses após a 
entrada em vigor do presente regulamento e 
qualquer alteração posterior das mesmas no 
mais breve prazo possível.

1. Os Estados-Membros estabelecerão, com 
base numa série de orientações elaboradas 
pela Agência, disposições relativas às 
sanções aplicáveis em caso de infracção ao 
disposto no presente regulamento e tomarão 
todas as medidas necessárias para garantir a 
sua aplicação. As sanções assim previstas 
devem ser eficazes, proporcionadas e 
dissuasivas. Os Estados-Membros 
notificarão essas disposições à Comissão e à 
Agência até 18 meses após a entrada em 
vigor do presente regulamento e qualquer 
alteração posterior das mesmas no mais 
breve prazo possível.

Justificação

Deixar o sistema de sanações exclusivamente ao critério dos Estados-Membros levaria à 
existência de sanções diferentes na União. Para que os objectivos de REACH sejam 
atingidos, deve existir um sistema harmonizado de sanções e uma aplicação harmonizada. 
Esta alteração deve ser lida em conjugação com outras alterações apresentadas aos artigos 
do título XIII: Controlo do cumprimento.

Alteração 265
Artigo 125

Os Estados-Membros não poderão proibir, 
restringir ou entravar o fabrico, a 
importação, a colocação no mercado ou a 
utilização de uma substância, estreme, numa 
preparação ou num artigo, abrangida pelo 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento e que cumpra os seus requisitos 
e, se for caso disso, os de actos comunitários 

Os Estados-Membros não poderão proibir, 
restringir ou entravar o fabrico, a 
importação, a colocação no mercado ou a 
utilização de uma substância, estreme, de 
uma preparação ou de um artigo, abrangida 
pelo âmbito de aplicação do presente 
regulamento e que cumpra os seus requisitos 
e, se for caso disso, os de actos comunitários 
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adoptados para a execução do presente 
regulamento.

adoptados para a execução do presente 
regulamento.

Justificação

As disposições do Regulamento não se devem aplicar unicamente a substâncias extremes, em 
preparações ou em artigos. Nos termos da legislação existente (76/769/CEE), deve ser 
igualmente possível regulamentar preparações e artigos perigosos directamente. Esta 
alteração serve para clarificar que o artigo 125º se aplica igualmente a tais casos.

Alteração 266
Artigo 126, nº 1

1. Se um Estado-Membro tiver razões 
fundamentadas para crer que uma 
substância, estreme, numa preparação ou 
num artigo, embora satisfazendo os 
requisitos do presente regulamento, constitui 
um risco para a saúde humana ou para o 
ambiente, poderá tomar medidas provisórias 
adequadas. O Estado-Membro informará 
imediatamente a Comissão, a Agência e os 
restantes Estados-Membros desse facto, 
indicando os motivos da sua decisão e 
apresentando as informações científicas ou 
técnicas em que se baseia a medida 
provisória.

1. Se um Estado-Membro tiver razões 
fundamentadas para crer que uma 
substância, estreme, uma preparação ou um 
artigo, embora satisfazendo os requisitos do 
presente regulamento, constitui um risco 
para a saúde humana ou para o ambiente, 
poderá tomar medidas provisórias 
adequadas. O Estado-Membro informará 
imediatamente a Comissão, a Agência e os 
restantes Estados-Membros desse facto, 
indicando os motivos da sua decisão e 
apresentando as informações científicas ou 
técnicas em que se baseia a medida 
provisória.

Justificação

As disposições do Regulamento não se devem aplicar unicamente a substâncias extremes, em 
preparações ou em artigos. Nos termos da legislação existente (76/769/CEE), deve ser 
igualmente possível regulamentar preparações e artigos perigosos directamente. Esta 
alteração serve para clarificar que o artigo 125º se aplica igualmente a tais casos.

Alteração 267
Artigo 132 bis (novo)

Artigo 132° bis
Avaliação intercalar ex post do impacto do 

regulamento
1. Cinco anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento, e sem prejuízo do 
disposto no artigo 133°, a Comissão levará 
a efeito uma avaliação intercalar ex post do 
impacto do presente regulamento. Essa 
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avaliação analisará o estado de aplicação 
do presente regulamento, ponderará os 
resultados obtidos à luz dos objectivos 
inicialmente fixados e avaliará o impacto 
do presente regulamento sobre o 
funcionamento do mercado interno e da 
concorrência.
2. A Comissão apresentará essa avaliação 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho o 
mais tardar no prazo de [seis] anos após a 
entrada em vigor do presente regulamento. 
A Comissão apresentará uma proposta 
relativa às alterações ao presente 
regulamento que se afigurem necessárias 
com base nessa avaliação.

Justificação

Tendo em conta a importância do sistema regulamentar instituído pelo regulamento REACH, 
é necessário avaliar os resultados obtidos durante os cinco primeiros anos de aplicação, a 
fim de verificar se os objectivos iniciais foram atingidos e, no caso contrário, proceder aos 
ajustamentos necessários.

Alteração 268
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 
793/93 e (CE) n.º 1488/94.

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 
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 269
Artigo 135

É suprimido o artigo 14.º da Directiva 
1999/45/CE.

É suprimido o artigo 14.º da Directiva 
1999/45/CE. A Directiva 1999/45/CE é 
alterada para garantir que os consumidores 
recebem as informações necessárias para 
tomar as medidas adequadas a uma 
utilização absolutamente segura das 
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substâncias e preparações.

Justificação

O desenvolvimento de um sistema adequado e coerente de comunicação fornecerá aos 
consumidores a informação e o aconselhamento necessários para utilizarem substâncias e 
preparações de forma segura e eficaz.

Alteração 270
Artigo 135 bis (novo), Título

Alteração da Directiva 89/106/CEE

Alteração 271
Artigo 135 bis (novo), nº 1

1. É aditado ao nº 1 do artigo 1º da 
Directiva 89/106/CEE o seguinte texto:
"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 272
Artigo 135 ter (novo), Título

Alteração da Directiva 2000/53/CE

Alteração 273
Artigo 135 ter (novo), nº 1

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

O anexo XVI do Regulamento REACH estabelece regras uniformes em matéria de proibição. 
Importa evitar proibições diferentes em disposições diferentes. 

Alteração 274
Anexo I, ponto 0.2.

0.2. A avaliação de segurança química deve 
abranger todas as utilizações identificadas. 
Deve, igualmente, cobrir a utilização da 
substância estreme (incluindo os principais 
aditivos e impurezas) ou integrada numa 
preparação ou num artigo. A avaliação deve, 
portanto, incidir sobre todos os estádios do 
ciclo de vida da substância, definido com 
base nas utilizações identificadas. A 
avaliação de segurança química assentará 
numa comparação dos efeitos adversos 
potenciais da substância com a exposição 
conhecida ou razoavelmente previsível de 
pessoas e/ou do ambiente à mesma.

0.2. A avaliação de segurança química deve 
abranger todas as utilizações identificadas 
em quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano. Deve, igualmente, cobrir 
a utilização da substância estreme (incluindo 
os principais aditivos e impurezas) ou 
integrada numa preparação ou num artigo. A 
avaliação deve, portanto, incidir sobre todos 
os estádios do ciclo de vida da substância, 
(incluindo o estádio de resíduo, sem 
prejuízo do disposto no n° 1, alínea d), do 
artigo 2° do presente regulamento), 
definido com base nas utilizações 
identificadas. A avaliação de segurança 
química assentará numa comparação dos 
efeitos adversos potenciais da substância 
com a exposição conhecida ou 
razoavelmente previsível de pessoas e/ou do 
ambiente à mesma.

Justificação

Primeira parte: ver alteração ao artigo 13°.

Segunda parte: ver alteração ao n° 1, alínea e), do artigo 2°.

Alteração 275
Anexo I, ponto 0.6.

0.6. O principal elemento da parte do 
relatório de segurança química relativa à 
exposição é a descrição do perfil ou perfis de 
exposição associados ao fabricante ou 
importador e do perfil ou perfis que o 
fabricante ou importador recomendem para a 
utilização ou utilizações identificadas. Os 
perfis de exposição conterão uma descrição 
das medidas de gestão de riscos postas em 
prática pelo fabricante ou importador e que o 
mesmo recomende que os utilizadores a 
jusante ponham em prática. Se a substância 

0.6. O principal elemento da parte do 
relatório de segurança química relativa à 
exposição é a descrição da(s) categoria(s) de 
utilização e exposição ou do perfil ou perfis 
de exposição associados ao fabricante ou 
importador e da(s) categoria(s) de utilização 
e exposição do perfil ou perfis que o 
fabricante ou importador recomendem para a 
utilização ou utilizações identificadas. As 
categorias de utilização e exposição 
conterão uma descrição geral das medidas 
de gestão dos riscos, enquanto os perfis de 
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for colocada no mercado, os perfis de 
exposição, incluindo as medidas de gestão 
de riscos, serão resumidos num anexo da 
ficha de segurança, em conformidade com o 
anexo IA.

exposição conterão uma descrição concreta 
e pormenorizada das medidas de gestão de 
riscos postas em prática pelo fabricante ou 
importador e que o mesmo recomende que 
os utilizadores a jusante ponham em prática. 
Se a substância for colocada no mercado, os 
perfis de exposição, incluindo as medidas de 
gestão de riscos, serão resumidos num anexo 
da ficha de segurança, em conformidade 
com o anexo IA.

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. Ambos os casos 
devem ser autorizados: uma descrição dos riscos de perfis de exposição individuais, com uma 
descrição detalhada das condições de utilização e das medidas de gestão dos riscos, e uma 
descrição geral dos riscos para cada uso relevante e categoria de exposição.

Alteração 276
Anexo I, ponto 0.7.

0.7. O grau de pormenor exigido na 
descrição de um perfil de exposição variará 
substancialmente de caso para caso, em 
função da utilização da substância, das 
propriedades perigosas desta e do volume de 
informação acessível ao fabricante ou 
importador. Os perfis de exposição podem 
descrever as medidas apropriadas de gestão 
de riscos aplicáveis a várias utilizações de 
uma substância. Um determinado perfil de 
exposição pode, portanto, cobrir uma vasta 
gama de utilizações.

0.7. A descrição pormenorizada de um 
perfil de exposição variará substancialmente 
de caso para caso, em função da utilização 
da substância, das propriedades perigosas 
desta e do volume de informação acessível 
ao fabricante ou importador. As categorias 
de utilização e exposição estruturam e 
descrevem as condições gerais de utilização 
e exposição que podem ser aplicadas a 
várias utilizações.

Justificação

Deve ser estabelecida uma distinção clara entre perfil de exposição, que constitui uma 
descrição detalhada das medidas de gestão de riscos e condições de utilização, e categorias 
de utilização e exposição, que cobrem um amplo espectro de utilizações ou aplicações. 

Alteração 277
Anexo I, ponto 0.8.

0.8. As avaliações de segurança química e a 
elaboração dos relatórios de segurança 
química pelo fabricante ou importador 
poderão seguir um processo iterativo. As 
iterações poderão abranger, por um lado, a 

0.8. As avaliações de segurança química e a 
elaboração dos relatórios de segurança 
química pelo fabricante ou importador 
poderão seguir um processo iterativo. As 
iterações poderão abranger, por um lado, a 
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definição e revisão do perfil ou perfis de 
exposição - que poderão incluir a definição e 
aplicação, ou recomendação, de medidas de 
gestão de riscos - e, por outro, decorrer da 
necessidade de obter mais informações. A 
obtenção de mais informações terá por 
objectivo uma caracterização mais precisa 
dos riscos, com base numa avaliação mais 
perfeita dos perigos ou da exposição. Este 
procedimento possibilitará a comunicação 
das informações apropriadas, na ficha de 
segurança, para jusante na cadeia de 
abastecimento.

definição e revisão das categorias de 
utilização e exposição ou do perfil ou perfis 
de exposição - que poderão incluir a 
definição e aplicação, ou recomendação, de 
medidas de gestão de riscos - e, por outro, 
decorrer da necessidade de obter mais 
informações.

Justificação

 A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição.

Alteração 278
Anexo I, ponto 0.12.

0.12. A parte A do relatório de segurança 
química incluirá uma declaração de que o 
fabricante ou importador pôs em prática as 
medidas de gestão de riscos descritas nos 
perfis de exposição relevantes para a sua 
utilização ou utilizações próprias e 
comunicou os perfis de exposição para as 
utilizações identificadas, na ficha de 
segurança, a todos os utilizadores 
conhecidos a jusante na cadeia de 
abastecimento. 

0.12. A parte A do relatório de segurança 
química incluirá uma declaração de que o 
fabricante ou importador pôs em prática as 
medidas de gestão de riscos descritas nos 
perfis de exposição relevantes para a sua 
utilização ou utilizações próprias e 
comunicou as categorias de utilização e 
exposição para as utilizações identificadas, 
na ficha de segurança, a todos os utilizadores 
conhecidos a jusante na cadeia de 
abastecimento. 

Justificação

 A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. No relatório de 
segurança, deve ser, em princípio, feita referência às categorias de utilização e exposição. Na 
ficha de segurança, apenas devem ser declaradas as categorias de utilização e exposição. 

Alteração 279
Anexo I, ponto 1.4.1., frase introdutória

1.4.1. Com base nos resultados das três 
primeiras etapas, deverão ser determinados 
para a substância um ou mais DNEL que 
reflictam a(s) via(s), a duração e a 

1.4.1. Com base nos resultados das três 
primeiras etapas, deverão ser determinados 
para a substância valores DNEL para cada 
categoria relevante de utilização e 
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frequência prováveis de exposição. Em 
função do perfil ou perfis de exposição, 
poderá ser suficiente um único DNEL. 
Todavia, atentos os dados disponíveis e o 
perfil ou perfis de exposição do ponto 5 do 
relatório de segurança química, pode ser 
necessário determinar DNEL diferentes para 
cada população humana pertinente (por 
exemplo, trabalhadores, consumidores e 
pessoas que possam ser expostas 
indirectamente, através do ambiente) e, 
eventualmente, para determinadas 
subpopulações (por exemplo, crianças e 
mulheres grávidas), bem como para 
diferentes vias de exposição. Será necessária 
uma justificação pormenorizada, 
especificando, nomeadamente, as razões de 
escolha dos dados utilizados, a via de 
exposição (oral, dérmica ou por inalação) e a 
duração e frequência de exposição à 
substância para as quais o DNEL for válido. 
Se for provável mais do que uma via de 
exposição, deve ser determinado um DNEL 
para cada via de exposição e para a 
exposição resultante da combinação de 
todas essas vias. Na determinação de um 
DNEL serão tidos em conta, nomeadamente, 
os seguintes factores:

exposição que reflictam a(s) via(s), a 
duração e a frequência de exposição 
previstas. Todavia, atentos os dados 
disponíveis e as categorias de utilização e 
exposição ou o perfil ou perfis de exposição 
do ponto 5 do relatório de segurança 
química, pode ser necessário determinar 
DNEL diferentes para cada população 
humana pertinente (por exemplo, 
trabalhadores, consumidores e pessoas que 
possam ser expostas indirectamente, através 
do ambiente) e, eventualmente, para 
determinadas subpopulações (por exemplo, 
crianças e mulheres grávidas), bem como 
para diferentes vias de exposição. Será 
necessária uma justificação, especificando, 
nomeadamente, as razões de escolha dos 
dados utilizados, a via de exposição (oral, 
dérmica ou por inalação) e a duração e 
frequência de exposição à substância para as 
quais o DNEL for válido. Se existir mais do 
que uma via de exposição, deve ser 
determinado um DNEL para cada via de 
exposição. Na determinação de um DNEL 
serão tidos em conta, nomeadamente, os 
seguintes factores:

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. É necessário 
clarificar que deve ser estabelecido um DNEL para cada utilização e categoria de exposição 
pretendida, independentemente da probabilidade. 

Alteração 280
Anexo I, ponto 3.3.1.

3.3.1. Com base nos dados disponíveis, deve 
ser determinada a PNEC referente a cada 
domínio ambiental. A PNEC pode ser 
calculada por aplicação de um factor de 
avaliação apropriado a valores de efeitos 
(por exemplo, CL50 ou NOEC) determinados 
em ensaios realizados em organismos. Os 
factores de avaliação exprimem a diferença 
entre os valores de efeitos determinados para 
um número limitado de espécies em ensaios 
laboratoriais e a PNEC para o domínio 

3.3.1. Com base nos dados disponíveis, deve 
ser determinada a PNEC referente a cada 
categoria de utilização e exposição 
relevante para o domínio ambiental. A 
PNEC pode ser calculada por aplicação de 
um factor de avaliação apropriado a valores 
de efeitos (por exemplo, CL50 ou NOEC) 
determinados em ensaios realizados em 
organismos. Os factores de avaliação 
exprimem a diferença entre os valores de 
efeitos determinados para um número 
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ambiental. limitado de espécies em ensaios laboratoriais 
e a PNEC para o domínio ambiental.

Justificação

 A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição.

Alteração 281 
Anexo I, ponto 4.2

4.2. Se a substância satisfizer os critérios, 
será efectuada uma caracterização das 
emissões, contemplando as partes 
pertinentes da avaliação da exposição 
descrita no ponto 5. Essa caracterização 
compreenderá uma estimativa das 
quantidades da substância libertadas para os 
diferentes compartimentos ambientais 
durante todas as actividades do fabricante ou 
importador e todas as utilizações 
identificadas e a identificação das vias 
prováveis de exposição de pessoas e do 
ambiente à substância.

4.2. Se a substância satisfizer os critérios, 
será efectuada uma caracterização das 
emissões, contemplando as partes 
pertinentes da avaliação da exposição 
descrita no ponto 5. Essa caracterização 
compreenderá uma estimativa das 
quantidades da substância libertadas para os 
diferentes compartimentos ambientais 
durante todas as actividades do fabricante ou 
importador e todas as utilizações 
identificadas em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano e a 
identificação das vias prováveis de 
exposição de pessoas e do ambiente à 
substância.

Justificação

Ver alteração ao artigo 13º

Alteração 282
Anexo I, ponto 5.1., subponto 5.1.1., parágrafo introdutório 

5.1. Primeira etapa: Definição de perfis de 
exposição 

5.1. Primeira etapa: Definição de categorias 
de utilização e exposição ou de perfis de 
exposição

5.1.1. Devem ser definidos perfis de 
exposição para o fabrico na Comunidade, a 
utilização própria do fabricante ou 
importador e todas as utilizações 
identificadas. Um perfil de exposição é o 
conjunto das condições que descrevem o 
modo como a substância é fabricada ou 
utilizada durante o seu ciclo de vida e como 
o fabricante ou importador controla, ou 
recomenda aos utilizadores a jusante que 
controlem, a exposição de pessoas e do 

5.1.1. Devem ser definidos categorias de 
utilização e exposição ou perfis de 
exposição para o fabrico na Comunidade, a 
utilização própria do fabricante ou 
importador e todas as utilizações 
identificadas. Nas categorias de utilização e 
exposição serão descritas as condições 
gerais de utilização, medidas e instruções 
destinadas à protecção do ser humano e do 
ambiente e que sejam adequadas à 
observância dos valores DNEL e PNEC 
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ambiente. Esses perfis de exposição podem 
ser tão amplos ou específicos quanto 
necessário. O perfil de exposição deve ser 
apresentado na rubrica pertinente do 
relatório de segurança química e resumido 
num anexo da ficha de segurança, com um 
título curto apropriado que descreva breve 
e genericamente a utilização em causa. Os 
perfis de exposição incluirão, 
nomeadamente, sendo relevante, uma 
descrição:

prescritos. Um perfil de exposição é a 
descrição das condições específicas que 
descrevem o modo como a substância é 
fabricada ou utilizada durante o seu ciclo de 
vida e como o fabricante ou importador, 
mediante a adopção de medidas concretas 
de protecção controla, ou recomenda aos 
utilizadores a jusante que controlem, a 
exposição de pessoas e do ambiente. O perfil 
de exposição deve ser apresentado na rubrica 
pertinente do relatório de segurança química. 
Os perfis de exposição incluirão, 
nomeadamente, sendo relevante, uma 
descrição:

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. Em princípio, 
apenas devem ser estabelecidas as categorias de utilização e exposição. As medidas gerais 
para a protecção dos seres humanos e do ambiente para estas categorias devem ser definidas 
e comunicadas aos clientes na ficha de segurança. Os perfis de exposição especificam 
condições específicas de utilização e medidas. 

Alteração 283
Anexo I, ponto 5.1.2.

5.1.2. Se uma avaliação se destinar a ser 
utilizada num pedido de autorização para 
uma utilização específica, só terão de ser 
definidos perfis de exposição para a 
utilização em causa e as etapas do ciclo de 
vida subsequentes.

5.1.2. Se uma avaliação se destinar a ser 
utilizada num pedido de homologação para 
uma utilização específica, só terão de ser 
definidos perfis de exposição para a 
utilização em causa e as etapas do ciclo de 
vida subsequentes.

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. Em princípio, 
apenas devem ser estabelecidas as categorias de utilização e exposição. As medidas gerais 
para a protecção dos seres humanos e do ambiente para estas categorias devem ser definidas 
e comunicadas aos clientes na ficha de segurança. Os perfis de exposição especificam 
condições específicas de utilização e medidas. Clarificação de que por autorização se 
entende o procedimento de homologação. 

Alteração 284
Anexo I, ponto 5.2. e subponto 5.2.1.

5.2. Segunda etapa: Estimativa da exposição 5.2. Segunda etapa: Estimativa ou definição 
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da exposição

5.2.1. Para cada perfil de exposição definido, 
será apresentada uma estimativa de 
exposição na rubrica pertinente do relatório 
de segurança química; se for caso disso, e 
em conformidade com o artigo 29º, essa 
estimativa será resumida num anexo da 
ficha de segurança. A estimativa da 
exposição compreende três elementos: 1) 
uma estimativa das emissões, 2) a evolução 
química e os seus mecanismos e 3) uma 
estimativa dos níveis de exposição.

5.2.1. Para cada cada categoria de 
utilização e exposição ou perfil de 
exposição definido, será apresentada uma 
estimativa ou definição de exposição na 
rubrica pertinente do relatório de segurança 
química. A estimativa ou definição da 
exposição compreende três elementos: 1) 
uma estimativa ou definição das emissões, 
2) a evolução química e os seus mecanismos 
e 3) uma estimativa ou definição dos níveis 
de exposição.

Justificação

A definição específica de exposições/emissões deve ser incluída e deve sobrepor-se às 
estimativas. Os modelos de estimativas de exposição apenas devem ser utilizados quando não 
existirem dados de medição concretos (a realidade prevalece sobre observações modelo 
incertas).

Alteração 285
Anexo I, ponto 5.2.2. e 5.2.4., parágrafo introdutório

5.2.2. Na estimativa das emissões devem 
ter-se em conta as emissões durante todas as 
partes relevantes do ciclo de vida da 
substância, pressupondo-se que foram postas 
em prática as medidas de gestão de riscos 
descritas no perfil de exposição.

5.2.2. Na estimativa ou definição das 
emissões devem ter-se em conta as emissões 
durante todas as partes relevantes do ciclo de 
vida da substância, pressupondo-se que 
foram postas em prática as medidas de 
gestão de riscos descritas nas categorias de 
utilização ou exposição ou no perfil de 
exposição.

5.2.4. Os níveis de exposição devem ser 
estimados para todas as populações humanas 
(trabalhadores, consumidores e pessoas que 
possam ser expostas indirectamente através 
do ambiente) e domínios ambientais que se 
saiba estarem expostos à substância, ou que 
seja razoável prever que possam está-lo. 
Deve ser tida em conta cada via relevante de 
exposição humana (por inalação, por via 
oral, por via dérmica e por combinação de 
todas as vias de exposição relevantes). Essas 
estimativas devem atender às variações 
espácio-temporais do padrão de exposição. 
As estimativas de exposição devem, 
nomeadamente, ter em conta o seguinte:

5.2.4. Os níveis de exposição devem ser 
estimados ou definidos para todas as 
populações humanas (trabalhadores, 
consumidores e pessoas que possam ser 
expostas indirectamente através do 
ambiente) e domínios ambientais em que a 
exposição à substância seja previsível com 
base nas utilizações identificadas e numa 
utilização adequada. Deve ser tida em conta 
cada via relevante de exposição humana (por 
inalação, por via oral, por via dérmica e por 
combinação de todas as vias de exposição 
relevantes). Essas estimativas devem atender 
às variações espácio-temporais do padrão de 
exposição. As estimativas de exposição 
devem, nomeadamente, ter em conta o 
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seguinte:

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. Sempre que 
existam dados concretos para exposições ou emissões, estes devem ser utilizados e 
privilegiados em relação às estimativas. As estimativas (derivadas de modelos) apenas devem 
ser utilizadas quando não existem dados de medição concretos. 

Alteração 286
Anexo I, ponto 5.2.2, travessões 8 e 9

- as vias prováveis de exposição e o 
potencial de absorção das pessoas;

- as vias de exposição e o potencial de 
absorção das pessoas;

- os mecanismos prováveis de chegada ao 
ambiente e a disseminação e degradação 
e/ou transformação ambientais (ver também 
a primeira etapa do ponto 3).

- os mecanismos de chegada ao ambiente e a 
disseminação e degradação e/ou 
transformação ambientais (ver também a 
primeira etapa do ponto 3).

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. Sempre que 
existam dados concretos para exposições ou emissões, estes devem ser utilizados e 
privilegiados em relação às estimativas. As estimativas (derivadas de modelos) apenas devem 
ser utilizadas quando não existem dados de medição concretos.

 

Alteração 287
Anexo I, ponto 5.2.5.

5.2.5. Se existirem dados de exposição 
adequadamente medidos e representativos, a 
avaliação da exposição deve tê-los 
particularmente em conta. Na estimativa 
dos níveis de exposição podem ser utilizados 
modelos apropriados. Também poderão ser 
tidos em conta dados relevantes de 
monitorização de substâncias com padrões 
de utilização e exposição análogos ou com 
propriedades análogas.

5.2.5. Se existirem dados de exposição 
adequadamente medidos e representativos, a 
avaliação da exposição deve conferir-lhes 
prioridade. Na estimativa dos níveis de 
exposição podem ser utilizados modelos 
apropriados. Também deverão ser tidos em 
conta dados relevantes de monitorização de 
substâncias com padrões de utilização e 
exposição análogos ou com propriedades 
análogas.

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. Sempre que 
existam dados concretos para exposições ou emissões, estes devem ser utilizados e 
privilegiados em relação às estimativas. As estimativas (derivadas de modelos) apenas devem 
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ser utilizadas quando não existem dados de medição concretos.

 

Alteração 288
Anexo I, ponto 6.1. e 6.2.

6.1. Para cada perfil de exposição, será 
apresentada uma caracterização dos riscos na 
rubrica pertinente do relatório de segurança 
química.

6.1. Para cada categoria de utilização e 
exposição ou perfil de exposição, será 
apresentada uma caracterização dos riscos na 
rubrica pertinente do relatório de segurança 
química.

6.2. Na caracterização dos riscos devem 
ter-se em conta as populações humanas 
(expostas enquanto trabalhadores, 
consumidores ou indirectamente através do 
ambiente, ou através de combinações destas 
possibilidades, se for relevante) e os 
domínios ambientais que se saiba estarem 
expostos à substância, ou que seja razoável 
prever que possam está-lo, pressupondo-se 
que foram postas em prática as medidas de 
gestão de riscos descritas nos perfis de 
exposição do ponto anterior. O risco 
ambiental global associado à substância 
também deve ser analisado, por integração 
dos resultados correspondentes a todos os 
domínios ambientais relevantes e a todas as 
fontes de emissão/libertação da substância.

6.2. Na caracterização dos riscos devem 
ter-se em conta as populações humanas 
(expostas enquanto trabalhadores, 
consumidores ou indirectamente através do 
ambiente, ou através de combinações destas 
possibilidades, se for relevante) e os 
domínios ambientais em que a exposição à 
substância seja previsível com base nas 
utilizações identificadas e numa utilização 
adequada, pressupondo-se que foram postas 
em prática as medidas de gestão de riscos 
descritas nos perfis de exposição do ponto 
anterior. O risco ambiental global associado 
à substância também deve ser analisado, por 
integração dos resultados correspondentes a 
todos os domínios ambientais relevantes e a 
todas as fontes de emissão/libertação da 
substância.

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. Além disso, a 
caracterização dos riscos apenas dizer respeito às exposições efectivamente previstas com 
base na utilização identificada apoiada pelo fabricante ou utilizador a jusante, e com base 
numa utilização adequada.

Alteração 289
Anexo I, ponto 6.4., travessão 1

6.4. Para um dado perfil de exposição, a 
exposição de pessoas e do ambiente pode ser 
considerada adequadamente controlada se:

6.4. Para uma dada categoria de utilização 
e exposição ou um dado perfil de exposição, 
a exposição de pessoas e do ambiente pode 
ser considerada adequadamente controlada 
se:
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- os níveis de exposição estimados no ponto 
6.2 não excederem o DNEL apropriado e a 
PNEC determinados, respectivamente, nos 
pontos 1 e 3; e

- os níveis de exposição estimados e ou 
definidos no ponto 6.2 não excederem o 
DNEL apropriado e a PNEC determinados, 
respectivamente, nos pontos 1 e 3; e

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. Além disso, a 
caracterização dos riscos apenas dizer respeito às exposições efectivamente previstas com 
base na utilização identificada apoiada pelo fabricante ou utilizador a jusante, e com base 
numa utilização adequada. 

Alteração 290
Anexo I, ponto 6.5., parágrafo 1

6.5. No caso dos efeitos nas pessoas e dos 
domínios ambientais para os quais não tenha 
sido possível determinar um DNEL ou uma 
PNEC, será efectuada uma avaliação 
qualitativa da probabilidade de os efeitos 
serem evitados ao pôr em prática o perfil de 
exposição.

6.5. No caso dos efeitos nas pessoas e dos 
domínios ambientais para os quais não tenha 
sido possível determinar um DNEL ou uma 
PNEC, será efectuada uma avaliação 
qualitativa da probabilidade de os efeitos 
serem evitados ao pôr em prática as medidas 
de gestão dos riscos.

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. Além disso, a 
caracterização dos riscos apenas dizer respeito às exposições efectivamente previstas com 
base na utilização identificada apoiada pelo fabricante ou utilizador a jusante, e com base 
numa utilização adequada. 

Alteração 291
Anexo I, ponto 7.5.1., Título

5.1. [Título do perfil de exposição 1] 5.1. [Título da categoria de utilização e 
exposição ou do perfil de exposição 1]

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. A presente 
alteração não afecta os títulos dos subpontos 5.2.1., 8.2., 8.3.1., 6.1. e 6.2.

Alteração 292
Anexo Ia, ponto 1.2.

Indicar as utilizações conhecidas da 
substância ou preparação. Quando forem 
possíveis muitas utilizações, apenas haverá 
que indicar as mais importantes ou 

Indicar as utilizações previstas da substância 
ou preparação de acordo com as categorias 
de utilização e exposição da substância ou 
preparação (utilizações identificadas). 
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comuns. Incluir uma breve descrição da 
função efectivamente desempenhada: 
retardador de chama, antioxidante, etc.

Podem ainda ser identificadas 
determinadas utilizações. 

Se for exigido um relatório de segurança 
química, a ficha de segurança deve conter 
informações sobre todas as utilizações 
identificadas relevantes para o destinatário 
da ficha. Essas informações devem ser 
coerentes com as utilizações identificadas e 
os perfis de exposição definidos no anexo 
da ficha de segurança.

Se for exigido um relatório de segurança 
química para uma substância ou para 
determinados componentes de uma 
preparação, a ficha de segurança deve 
conter informações sobre todas as 
utilizações identificadas relevantes para o 
destinatário da ficha. Essas informações 
devem ser coerentes com as utilizações 
identificadas.

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. A indicação, no 
relatório de segurança, de todas as categorias relevantes de utilização e exposição é 
obrigatória, enquanto a indicação adicional de usos específicos é facultativa. Importa 
salientar que, a fim de assegurar a coerência da ficha de segurança, são necessários outros 
ajustamentos.

Alteração 293
Anexo Ia, ponto 3.

3. As informações fornecidas devem 
possibilitar ao destinatário a pronta 
identificação de qualquer perigo associado 
aos componentes da preparação. Os perigos 
da própria preparação devem ser indicados 
na rubrica 3.

3. As informações fornecidas devem 
possibilitar ao destinatário a pronta 
identificação de qualquer perigo associado 
aos componentes da preparação que se 
afigure relevante para a avaliação dos 
riscos e as medidas de gestão dos mesmos. 
São relevantes os componentes que 
requerem - em função das categorias de 
utilização e exposição - a adopção de 
medidas adequadas às substâncias. Os 
perigos da própria preparação devem ser 
indicados na rubrica 3.

Justificação

Para que as preparações possam ser utilizadas de forma segura, não é necessário que todos 
os componentes sejam revelados. Apenas os componentes para os quais é necessário adoptar 
medidas específicas devem ser indicados. Muitas medidas de segurança, designadamente as 
aplicáveis a preparações corrosivas ou inflamáveis (designadamente a utilização de óculos 
de protecção, ou medidas de protecção contra incêndios) não são determinadas com base 
numa substância específica.

Alteração 294
Anexo Ia, ponto 3.2., parágrafo introdutório
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3.2. No caso das preparações classificadas 
de perigosas em conformidade com a 
Directiva 1999/45/CE, devem ser indicadas 
as substâncias seguintes, bem como a sua 
concentração ou intervalo de concentração:

3.2. No caso das preparações classificadas 
de perigosas em conformidade com a 
Directiva 1999/45/CE, devem ser indicadas 
as substâncias relevantes, bem como a sua 
concentração ou intervalo de concentração:

Justificação

Para que as preparações possam ser utilizadas de forma segura, não é necessário que todos 
os componentes sejam revelados. Apenas os componentes para os quais é necessário adoptar 
medidas específicas devem ser indicados. Muitas medidas de segurança, designadamente as 
aplicáveis a preparações corrosivas ou inflamáveis (designadamente a utilização de óculos 
de protecção, ou medidas de protecção contra incêndios) não são determinadas com base 
numa substância específica.

Alteração 295
Anexo Ia, ponto 3.3., parágrafo introdutório

3.3. No caso das preparações não 
classificadas de perigosas em conformidade 
com a Directiva 1999/45/CE, devem ser 
indicadas as substâncias seguintes, bem 
como a sua concentração ou intervalo de 
concentração, se estiverem presentes numa 
concentração individual igual ou superior a 
1 %, em massa, no caso das preparações 
não-gasosas, ou igual ou superior a 0,2 %, 
em volume, no caso das preparações 
gasosas:

3.3. No caso das preparações não 
classificadas de perigosas em conformidade 
com a Directiva 1999/45/CE, devem ser 
indicadas as substâncias relevantes, bem 
como a sua concentração ou intervalo de 
concentração, se estiverem presentes numa 
concentração individual igual ou superior a 
1 %, em massa, no caso das preparações 
não-gasosas, ou igual ou superior a 0,2 %, 
em volume, no caso das preparações 
gasosas:

Justificação

Para que as preparações possam ser utilizadas de forma segura, não é necessário que todos 
os componentes sejam revelados. Apenas os componentes para os quais é necessário adoptar 
medidas específicas devem ser indicados. Muitas medidas de segurança, designadamente as 
aplicáveis a preparações corrosivas ou inflamáveis (designadamente a utilização de óculos 
de protecção, ou medidas de protecção contra incêndios) não são determinadas com base 
numa substância específica.

Alteração 296
Anexo Ia, ponto 8.1.

Indicar os parâmetros específicos de 
controlo actualmente aplicáveis, como os 
valores-limite de exposição profissional e/ou 
os valores-limite biológicos. Devem ser 
indicados os valores correspondentes ao 
Estado-Membro em que a substância ou 
preparação for ou estiver colocada no 

Indicar os parâmetros específicos de 
controlo actualmente aplicáveis, como os 
valores-limite de exposição profissional e/ou 
os valores-limite biológicos.
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mercado. Fornecer informações sobre os 
processos de monitorização actualmente 
recomendados.
Se for exigido um relatório de segurança 
química, devem ser indicados os DNEL e 
PNEC da substância relevantes para os 
perfis de exposição definidos no anexo da 
ficha de segurança.

Se for exigido um relatório de segurança 
química, devem ser indicados os DNEL e 
PNEC referentes às respectivas categorias 
de utilização e exposição da substância, bem 
como das substâncias relevantes presentes 
numa preparação.

No caso das preparações, é útil fornecer 
valores para as substâncias componentes 
que devam ser indicadas na ficha de 
segurança de acordo com a rubrica 3.

Além disso, cumpre igualmente comunicar 
- quando relevante - os valores-limite 
referentes ao produto aplicáveis a 
substâncias em preparações e substâncias 
em artigos, visando a protecção do ser 
humano e do ambiente e, designadamente, 
a protecção do consumidor.

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. Para todas as 
categorias relevantes de utilização e exposição, a ficha de segurança deve indicar igualmente 
os valores DNEL e PNEC adequados. Se não tiverem sido derivados valores DNEL e PNEC, 
os valores-limite existentes devem ser indicados. Importa salientar que, tendo em vista a 
coerência da ficha de segurança, são necessários outros ajustamentos.

Alteração 297
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 industriais, 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, 
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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 
específicas no anexo.

Alteração 298
Anexo II, novas entradas

231-959-9      Oxigénio O2     7782-44-7
231-098-5      Cripton Kr     7439-90-9
231-110-9      Néon Ne        7440-01-9
231-168-5      Hélio He          7440-59-7
231-172-7      Xénon Xe      7440-63-3
200-812-7      Metano CH4   78-82-8

Justificação

Os gases raros não podem ser abrangidos pelo ponto 8 do anexo III, uma vez que não são 
considerados perigosos, na acepção da Directiva 67/548/CEE, e pelo facto de se 
encontrarem já regulamentados pelos regulamentos aplicáveis aos transportes 
(Regulamentos ADR). 

O metano deve ser incluído no anexo II, uma vez que é o principal componente do gás 
natural, já incluído no anexo III do Regulamento. 

Alteração 299
Anexo II, nova entrada 

Número EINECS    Nome/Grupo      Número CAS Número EINECS    Nome/Grupo      Número CAS

265-995-8     Pasta de celulose  65996-61-4
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Justificação
O anexo II já inclui um grande número de substâncias presentes na natureza, algumas das 
quais têm múltiplos componentes. 

A celulose e o amido são constituídos pelo mesmo sacárido monomérico, a glucose. A glucose 
e o amido já estão incluídos no anexo II. Por conseguinte, a pasta de celulose deverá 
igualmente ser aditada à lista do anexo II. Cerca de 50% de todas as matérias de biomassa 
são constituídas por celulose. A celulose não está classificada como substância perigosa para 
a saúde humana e para o ambiente.

Alteração 300
Anexo II, nova entrada 

Número EINECS    Nome/Grupo      Número CAS Número EINECS    Nome/Grupo      Número CAS 

231-096-4           Ferro               7439-89-6

Justificação

Não há indícios de que o ferro apresente riscos para a saúde humana e para o ambiente. 
Dado que o ferro é um material produzido em grandes quantidades, seria provavelmente 
sujeito a numerosos ensaios nos termos do regulamento REACH, o que implicaria a 
utilização de um grande número de animais de laboratório. Os custos dos ensaios e do 
registo do ferro excederiam em larga medida os potenciais benefícios.

Alteração 301
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 302
Anexo III, ponto 8
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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, incluindo as 
substâncias derivadas de plantas referidas 
no artigo 3°;

Justificação

Os produtos químicos orgânicos e inorgânicos devem ser tratados da mesma forma no 
âmbito do processo de registo. Os riscos potenciais associados aos minerais, minérios ou 
outras substâncias naturais podem ser abordados noutros actos legislativos comunitários ou 
noutros estádios do sistema REACH.

Alteração 303
Anexo III, ponto 9

9. Gás natural, petróleo bruto e carvão. 9. Gás natural, gás de coqueria, gás de alto 
forno, gás do conversor de oxigénio puro, 
petróleo bruto, carvão e coque.

Justificação

Os gases da indústria são produzidos e utilizados em sistemas fechados. O coque é um 
produto resultante da desgasificação do carvão. O benzeno, o tolueno, o xileno, o alcatrão e 
outras substâncias são extraídas do carvão durante o processo de produção e, por 
conseguinte, o coque tem menos propriedades intrínsecas perigosas. Os gases especificados 
são produzidos como subprodutos em fornos de coque e em instalações siderúrgicas 
integradas. Tal como o gás natural, o petróleo e o carvão, estes gases são utilizados para a 
produção de energia e de calor.

Alteração 304
Anexo III, ponto 9

9. Gás natural, petróleo bruto e carvão. 9. Gás natural, gás de coqueria, gás de alto 
forno, gás do conversor de oxigénio puro, 
petróleo bruto, carvão e coque.

Justificação

Os gases da indústria são produzidos e utilizados em sistemas fechados. Todo o transporte 
processa-se por gasoduto e os gases nunca atingem o público geral.

O coque é um produto resultante da desgasificação do carvão. Graças à remoção de outras 
substâncias, o coque apresenta menos riscos inerentes, pelo que deve ser isento da obrigação 
de registo. 

Os gases especificados são utilizados para a produção de energia e calor e devem, por 
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conseguinte, tal como as fontes naturais de energia, ser isentos da obrigação de registo.

Alteração 305
Anexo III, ponto 9

9. Gás natural, petróleo bruto e carvão. 9. Gás natural, gás de petróleo liquefeito 
(GPL), petróleo bruto e carvão.

Justificação

O LPG deve ser incluído no anexo III do Regulamento REACH, tendo em conta as suas 
origens naturais, as semelhanças com outros produtos naturais indicados no anexo III e os 
seus efeitos conhecidos, no que se refere à segurança, à saúde e ao ambiente.

Alteração 306
Anexo III, ponto 9

9. Gás natural, petróleo bruto e carvão. 9. Gás natural, petróleo bruto, carvão e 
coque.

Justificação

Todas as substâncias presentes na natureza, mesmo que sejam abrangidas pela Directiva 
67/548/CEE, devem ser isentadas porque não são prioritárias e porque a sua inclusão 
aumentaria consideravelmente o número de substâncias sujeitas a registo. Estas substâncias 
estão igualmente excluídas dos critérios de informação do EINECS.

O coque é um produto resultante da desgasificação do carvão e, por conseguinte, tem menos 
propriedades intrínsecas perigosas, pelo que deveria ser dispensado da obrigatoriedade de 
registo.

Alteração 307
Anexo III, ponto 9 bis (novo)

9 bis.  Impurezas, excepto se forem elas 
próprias importadas ou colocadas no 
mercado;

Justificação

Todas as substâncias presentes na natureza, mesmo que sejam abrangidas pela Directiva 
67/548/CEE, devem ser isentadas porque não são prioritárias e porque a sua inclusão 
aumentaria consideravelmente o número de substâncias sujeitas a registo. Estas substâncias 
estão igualmente excluídas dos critérios de informação do EINECS.
O coque é um produto resultante da desgasificação do carvão e, por conseguinte, tem menos 
propriedades intrínsecas perigosas, pelo que deveria ser dispensado da obrigatoriedade de 
registo.
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Alteração 308
Anexo III, ponto 9 ter (novo)

9 ter.  Ligas homogéneas e heterogéneas;

Justificação

Todas as substâncias presentes na natureza, mesmo que sejam abrangidas pela Directiva 
67/548/CEE, devem ser isentadas porque não são prioritárias e porque a sua inclusão 
aumentaria consideravelmente o número de substâncias sujeitas a registo. Estas substâncias 
estão igualmente excluídas dos critérios de informação do EINECS.

O coque é um produto resultante da desgasificação do carvão e, por conseguinte, tem menos 
propriedades intrínsecas perigosas, pelo que deveria ser dispensado da obrigatoriedade de 
registo.

Alteração 309
Anexo III, ponto 9 quater (novo)

9 quater. Misturas intencionais, produzidas 
a partir da mistura de ingredientes. Os 
componentes dessas misturas devem ser 
notificados separadamente. Todavia, em 
caso de interacção química entre os 
componentes que ocorra subsidiariamente 
à utilização definida e não melhore a 
natureza técnica do produto, os 
componentes serão considerados como 
subprodutos e não deverão ser notificados;

Justificação

Todas as substâncias presentes na natureza, mesmo que sejam abrangidas pela Directiva 
67/548/CEE, devem ser isentadas porque não são prioritárias e porque a sua inclusão 
aumentaria consideravelmente o número de substâncias sujeitas a registo. Estas substâncias 
estão igualmente excluídas dos critérios de informação do EINECS.

O coque é um produto resultante da desgasificação do carvão e, por conseguinte, tem menos 
propriedades intrínsecas perigosas, pelo que deveria ser dispensado da obrigatoriedade de 
registo.

Alteração 310
Anexo III, ponto 9 quinquies (novo)

9 quinquies. Catalizadores inorgânicos.

Justificação

Todas as substâncias presentes na natureza, mesmo que sejam abrangidas pela Directiva 
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67/548/CEE, devem ser isentadas porque não são prioritárias e porque a sua inclusão 
aumentaria consideravelmente o número de substâncias sujeitas a registo. Estas substâncias 
estão igualmente excluídas dos critérios de informação do EINECS.

O coque é um produto resultante da desgasificação do carvão e, por conseguinte, tem menos 
propriedades intrínsecas perigosas, pelo que deveria ser dispensado da obrigatoriedade de 
registo.

Alteração 311
Anexo III bis (novo)

 Anexo III bis
Lista das potenciais substâncias 

persistentes, bioacumuláveis e tóxicas 
(PBT) e muito persistentes e muito 

bioacumuláveis (mPmB)
No prazo de três anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, será 
apresentado um registo das seguintes 
substâncias de integração progressiva:
[a completar]

Justificação

Este anexo cria certeza jurídica quanto às substâncias PBT e mPmb que deverão ser 
registadas rapidamente. Este anexo é necessário, a fim de evitar que os registandos deixem 
passar a data de registo e, desse modo, infrinjam o regulamento. Poderia ser esse o caso se, 
numa fase ulterior, após terem produzido as informações, os registandos constatassem que a 
substância em causa constitui uma substância PBT ou mPmB. Esta alteração está 
relacionada coma alteração ao n° 1, alínea c), do artigo 21°.

Alteração 312
Anexo III ter (novo)

 Anexo III ter
Critérios adicionais para a verificação das 
substâncias em quantidades compreendidas 
entre 1 e 10 toneladas e entre 10 e 100 
toneladas

Justificação

Insere-se na sequência da alteração ao nº 5 do artigo 43ºA-bis (novo). O anexo deve ser 
completado pela Comissão ulteriormente, sob proposta da Agência.
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Alteração 313
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 a 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 de todas as 
substâncias em quantidades superiores a 1 
tonelada/ano constam do anexo V. 
Aquando do registo, em conformidade com 
o anexo IX bis, das informações relativas a 
categorias de exposição e utilização que 
impliquem uma exposição humana e 
ambiental reiterada ou de longa duração, 
há que indicar para cada categoria as 
informações suplementares referidas no 
anexo VI. Em princípio, tais 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, 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 314
Anexo IV, etapa 1

O registando coligirá todos os dados de 
ensaios disponíveis sobre a substância a 
registar. Se possível, os pedidos de registo 

O registando coligirá, para a sua avaliação 
do risco, todas as informações relevantes 
sobre a substância a registar. Se possível, os 



RR\586024PT.doc 863/957 PE 353.529v03-00

PT

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 
necessidade de obter mais informações.

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 à 
avaliação do risco, é indispensável que se 
transmita e/ou se determine as informações 
pertinentes relativas às utilizações 
identificadas, bem como as medidas de 
gestão dos riscos vigentes e recomendadas. 
O registando deverá igualmente coligir 
quaisquer outras informações disponíveis 
sobre a substância que estejam relacionadas 
com as utilizações identificadas, tendo em 
conta as medidas de gestão dos riscos 
vigentes e 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.

Justificação

Clarificação no interesse das PME. A formulação relativa às utilizações identificadas 
decorre pura e simplesmente da indicação das categorias de utilização e exposição. Tal 
reveste particular importância para as PME, uma vez que serve para simplificar a aplicação 
do sistema e preservar sigilos industriais e comerciais. 

Alteração 315
Anexo IV, etapa 2

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 

O registando identificará as informações que 
são necessárias para o registo. O anexo V 
define as informações normalmente 
exigidas. O anexo IX bis define as 
informações suplementares exigidas, nos 
termos do anexo VI, para cada categoria. 
Em princípio, tais dados/informações não 
se revestem de carácter obrigatório, sempre 



PE 353.529v03-00 864/957 RR\586024PT.doc

PT

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.

que determinados critérios de variação nas 
diferentes categorias de exposição e 
utilização ou os teores presentes em 
preparações e artigos 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). As 
informações sobre as utilizações 
identificadas e as medidas de gestão de 
riscos vigentes ou recomendadas 
determinam as necessidades de informação 
sobre a substância.

Justificação

Clarificação no interesse das PME. A formulação relativa às utilizações identificadas 
decorre pura e simplesmente da indicação das categorias de utilização e exposição. 

Alteração 316
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 IX bis). 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 
em animais, o registando deve verificar se 
não é possível obter as informações por 
outros meios, usando métodos 
reconhecidos de substituição das 
experiências com animais, designadamente 
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 de utilização declarados, uma 
determinada medida de limitação da 
exposição não tornará supérflua a 
transmissão de dados, em especial, de 
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dados obtidas em ensaios com animais. 
Para esse efeito, deve previamente avaliar 
as medidas de gestão de risco já existentes, 
à luz de cada categoria de exposição, e 
verificar se é possível tomar outras medidas 
de gestão de risco. Antes de proceder a 
qualquer ensaio, o registando deve 
igualmente proceder à recolha de todas as 
informações disponíveis capazes de tornar 
supérfluos os ensaios. Novos ensaios em 
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 IX bis, será possível 
derrogar a esse imperativo, caso se 
demonstre ser tecnicamente impossível, ou 
inútil do ponto de vista científico, o 
fornecimento de tal informação. Nesse 
caso, o registando deverá proceder à 
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 317
Anexo IV, ponto 5

5. Orientações para uma utilização segura Suprimido
Estas informações devem ser coerentes com 
as constantes da ficha de segurança, caso 
seja exigida pelo artigo 29º do presente 
regulamento.
5.1. Primeiros socorros (ponto 4 da ficha de 
segurança)
5.2. Medidas de combate a incêndios 
(ponto 5 da ficha de segurança)
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5.3. Medidas a tomar em caso de fugas 
acidentais (ponto 6 da ficha de segurança)
5.4. Manuseamento e armazenagem 
(ponto 7 da ficha de segurança)
5.5. Informações relativas ao transporte 
(ponto 14 da ficha de segurança)
Se não for exigido um relatório de 
segurança química, serão necessárias as 
seguintes informações:
5.6. Controlo da exposição/Protecção 
pessoal (ponto 8 da ficha de segurança)
5.7. Estabilidade e reactividade (ponto 10 
da ficha de segurança)
5.8. Considerações relativas à eliminação
5.8.1. Considerações relativas à eliminação 
(ponto 13 da ficha de segurança)
5.8.2. Informações sobre a reciclagem e 
métodos de eliminação destinadas à 
indústria
5.8.3. Informações sobre a reciclagem e 
métodos de eliminação destinadas ao 
público

Justificação

 As informações de base adicionais sobre a exposição ajuda as empresas a elaborar as fichas 
de segurança ou as orientações para uma utilização segura e permite à Agência, aquando da 
avaliação dos processos apresentados, identificar as substâncias prioritárias da gama de 
tonelagem entre 1 e 10 toneladas em relação às quais devem ser produzidas as informações 
referidas no anexo V.

O ponto 5 do anexo IV da proposta da Comissão é retomado no novo anexo Ic, uma vez que 
contém informações sobre a gestão dos riscos de substâncias que não são classificadas como 
perigosas, seguindo-se a estrutura da ficha de segurança constante do anexo Ic.

Alteração 318
Anexo IV, ponto 5 bis (novo)

5bis.  Informações sobre as categorias de 
utilização e exposição
5bis. 1. Categorias de utilização:
a) Utilização industrial
b) Utilização profissional
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c) Utilização pelos consumidores
5bis. 1.2.  Especificações para a utilização 
em cada categoria:
a) Utilização num sistema fechado
b) Utilização que tenha como resultado a 
inclusão numa matriz
c) Utilização não dispersiva
d) Utilização dispersiva
5bis. 2. Categorias de exposição
5bis. 2.1. Exposição humana:
a) Oral
b) Dérmica
c) Por inalação
5bis. 2.2. Exposição ambiental:
a) Água
b) Ar
c) Solo
5bis. 3. Duração da exposição:
a) Acidental
b) Ocasional
c) Permanente/frequente

Justificação

 As informações de base adicionais sobre a exposição ajuda as empresas a elaborar as fichas 
de segurança ou as orientações para uma utilização segura e permite à Agência, aquando da 
avaliação dos processos apresentados, identificar as substâncias prioritárias da gama de 
tonelagem entre 1 e 10 toneladas em relação às quais devem ser produzidas as informações 
referidas no anexo V.

O ponto 5 do anexo IV da proposta da Comissão é retomado no novo anexo Ic, uma vez que 
contém informações sobre a gestão dos riscos de substâncias que não são classificadas como 
perigosas, seguindo-se a estrutura da ficha de segurança constante do anexo Ic.

Alteração 319 
Anexo V, parte introdutória, parágrafo 1 

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, 

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 
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em conformidade com o nº 1, alínea a), do 
artigo 11º. 

por ano.

As informações constantes da coluna 1 são 
exigidas no caso das substâncias fabricadas 
ou importadas em quantidade igual ou 
superior a 10 toneladas, em conformidade 
com o nº 1, alíneas b) a d), do artigo 11º. 
No caso das substâncias fabricadas ou 
importadas em quantidades compreendidas 
entre 1 e 10 toneladas, todas as 
informações disponíveis sobre as 
propriedades da substância devem ser 
apresentadas no processo de registo, que 
incluirá, no mínimo, as informações sobre 
as propriedades físico-químicas, em 
conformidade com o nº 1, alínea a), do 
artigo 11º. 

Alteração 320
Anexo V, ponto 5.1, coluna 2, regras específicas de adaptação da coluna 1 (novo)

- Pressão de vapor
- Hidrossolubilidade
- Coeficiente de partição n-octanol/água
- Ponto de fulgor
- Inflamabilidade
- Propriedades explosivas

Alteração 321
Anexo V, ponto 5.2, coluna 2, regras específicas de adaptação da coluna 1 (novo)

- Ponto de ebulição
- Densidade relativa
- Tensão superficial
- Temperatura de auto-ignição
-  Propriedades oxidantes

Alteração 322
Anexo V, nº 5.6 e nº 5.14
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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.

Alteração 323
Anexo V, ponto 6.4 bis (novo) 

6.4 bis. Toxicidade aguda

O estudo será realizado para uma via, de 
preferência a oral, a menos que o 
registando considere mais apropriada outra 
via. 
No caso dos gases e dos líquidos voláteis 
(pressão de vapor superior a 10-2 Pa, a 
20ºC), as informações fornecidas dirão 
respeito à via por inalação (6.5.2).
No caso das substâncias que não sejam 
gases, em quantidades iguais ou superiores 
a 100Toneladas por ano, por fabricante ou 
importador, as informações referidas nos 
pontos 6.5.1 a 6.5.3 devem ser fornecidas 
em relação a, pelo menos, duas vias, sendo 
uma delas a via oral. A escolha da segunda 
via dependerá da natureza da substância e 
da via provável de exposição humana. Caso 
só haja uma via de exposição, só será 
necessário fornecer informações em 
relação a essa via.
6.4 bis. 1. Por via oral

6.4 bis. 2. Por inalação

6.4 bis. 3. Por via dérmica

Justificação 

A proposta da Comissão prevê informações sobre a toxicidade aguda apenas para 
substâncias em quantidades iguais ou superiores a dez toneladas por ano. No entanto, 
deverão ser exigidas informações sobre a toxicidade aguda para uma via de exposição 
igualmente para as substâncias prioritárias seleccionadas na gama de tonelagem 
compreendida entre uma e dez toneladas, que serão identificadas na despistagem que a 
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Agência irá realizar em conformidade com os artigos 43° bis. Para as substâncias não 
prioritárias é necessário apresentar apenas as informações que já estão disponíveis. Desta 
forma, este sistema mais flexível consegue alcançar globalmente um melhor equilíbrio entre 
os requisitos de informação e de eficácia dos custos do que a proposta da Comissão. 
(Alteração relacionada com a alteração de compromisso 2 ao nº 2 do artigo 5º).

Alteração 324
Anexo V, ponto 6.4 ter (novo)

6.4 ter. 1. Não é (são) exigido(s) estudo(s) 
nos seguintes casos:
se não puderem ser administradas doses 
precisas da mesma devido às propriedades 
químicas ou físicas da substância; ou
 se a substância for corrosiva; ou
 se a substância for inflamável em contacto 
com o ar, à temperatura ambiente.
A segunda via apropriada será escolhida da 
seguinte forma:
6.4 ter. 2. A via por inalação será a via de 
ensaio apropriada se:
1) For provável a exposição de pessoas por 
inalação; e
2) Se verificar uma das seguintes 
condições:
a pressão de vapor da substância for 
superior a 10-2 Pa, a 20º C; ou
a substância for um pó que contenha mais 
de 1 % de partículas, em massa, com 
granulometria MMAD (diâmetro 
aerodinâmico médio em massa) inferior a 
100 µm; ou
a substância for utilizada de um modo que 
gere aerossóis, partículas ou gotículas de 
dimensões inaláveis (mais de 1 %, em 
massa, de partículas com MMAD inferior a 
100 µm).
6.4 bis. 2. A via por inalação será a via de 
ensaio apropriada se:
1) For provável a exposição de pessoas por 
inalação; e
2) Se verificar uma das seguintes 
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condições:
a pressão de vapor da substância for 
superior a 10-2 Pa, a 20ºC; ou
a substância for utilizada de um modo que 
gere aerossóis, partículas ou gotículas de 
dimensões inaláveis (mais de 1 %, em 
massa, de partículas com MMAD inferior a 
100 µm).
6.4 ter. 3. A via dérmica será a via de 
ensaio apropriada se:
1) For provável o contacto com a pele 
durante a produção e/ou a utilização; e
2) As propriedades físico-químicas 
apontarem para uma taxa significativa de 
absorção através da pele; e
3) Se verificar uma das seguintes 
condições:
- for observada toxicidade, a doses baixas, 
num ensaio de toxicidade aguda por via 
oral; ou
 - forem observados efeitos sistémicos ou 
outros indícios de absorção em estudos de 
irritação da pele e/ou ocular; ou
- houver indicações, em ensaios in vitro, de 
absorção significativa por via dérmica; ou
- for conhecida a penetração ou toxidade 
aguda significativa por via dérmica de 
substâncias estruturalmente relacionadas.
A via dérmica não será a via de ensaio 
apropriada se a absorção através da pele 
for improvável, devido à massa molecular 
(superior a 800 ou diâmetro molecular 
superior a 15 Å) e a baixa lipossolubilidade 
(log Koctanol-água inferior a - 1 ou 
superior a 4).

Justificação

A proposta da Comissão prevê informações sobre a toxicidade aguda apenas para 
substâncias em quantidades iguais ou superiores a dez toneladas por ano. No entanto, 
deverão ser exigidas informações sobre a toxicidade aguda para uma via de exposição 
igualmente para as substâncias prioritárias seleccionadas na gama de tonelagem 
compreendida entre uma e dez toneladas, que serão identificadas na despistagem que a 
Agência irá realizar em conformidade com os artigos 43° bis. Para as substâncias não 
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prioritárias é necessário apresentar apenas as informações que já estão disponíveis. Desta 
forma, este sistema mais flexível consegue alcançar globalmente um melhor equilíbrio entre 
os requisitos de informação e de eficácia dos custos do que a proposta da Comissão. 
(Alteração relacionada com a alteração de compromisso 2 ao nº 2 do artigo 5º).

Alteração 325
Anexo V, ponto 7, ponto 7.1.1.

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

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 326
Anexo V, Parte 7, Coluna 1, ponto 7.1bis. (novo)

7.1 bis. Degradação
7.1 bis. 1. Biótica
7.1 bis. 1.1. Biodegradabilidade fácil 

Justificação

A proposta da Comissão prevê informações sobre a toxicidade aguda apenas para 
substâncias em quantidades iguais ou superiores a dez toneladas por ano. No entanto, 
deverão ser exigidas informações sobre a toxicidade aguda para uma via de exposição 
igualmente para as substâncias prioritárias seleccionadas na gama de tonelagem 
compreendida entre uma e dez toneladas, que serão identificadas na despistagem que a 
Agência irá realizar em conformidade com os artigos 43° bis. Para as substâncias não 
prioritárias é necessário apresentar apenas as informações que já estão 
disponíveis.(Alteração relacionada com a alteração de compromisso 2).

Alteração 327
Anexo V, ponto 7.1 ter (novo), coluna 2 

7.1 ter. Se a avaliação de segurança 
química em conformidade com o anexo I 
apontar para a necessidade de investigar 
mais profundamente a degradação da 
substância, o registando proporá os estudos 
de simulação (pontos 7.2.1.2 a 7.2.1.4 do 
anexo VIIº. A escolha do(s) ensaio(s) 
apropriado(s) dependerá dos resultados da 
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avaliação de segurança.
7.1 ter. 1.1. O estudo não é exigido se a 
substância for inorgânica.

Justificação

A proposta da Comissão exige informações sobre a biodegradação apenas no caso das 
substâncias em quantidades iguais ou superiores a dez toneladas por ano. Essas informações 
devem ser igualmente exigidas no caso de certas substâncias prioritárias da gama de 
tonelagem de 1 a 10 toneladas, que serão identificadas na avaliação que a Agência irá 
realizar em conformidade com o artigo 43°-A bis. No caso das substâncias não prioritárias, 
apenas são exigidas as informações que já estão disponíveis.(Alteração relacionada com a 
alteração de compromisso 2).

Alteração 328
Anexo VI, Introdução, parágrafo 1

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. 

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 
por ano. 

As informações constantes da coluna 1 são 
exigidas no caso das substâncias fabricadas 
ou importadas em quantidade igual ou 
superior a 100 toneladas, em conformidade 
com o nº 1, alíneas c) do artigo 11º. 
 No caso das substâncias fabricadas ou 
importadas em quantidades compreendidas 
entre 10 e 100 toneladas, as informações 
especificadas no anexo V e todas as 
informações disponíveis sobre as 
propriedades da substância devem ser 
apresentadas no processo de registo, em 
conformidade com o nº 1, alínea b), do 
artigo 11º.

Alteração 329
Anexo IX, ponto 1.5, ponto 3

(3) Um padrão constante de variação da 
potência das propriedades na categoria.

(3) Um padrão constante de variação da 
potência das propriedades na categoria e um 
mecanismo de acção comum.
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Justificação

Esta alteração consubstancia o agrupamento de substâncias e o método comparativo por 
interpolação, que permite o registo em grupo de substâncias e reduz consideravelmente o 
número de processos de registo. Esta alteração introduz um quarto critério, que permite o 
agrupamento de substâncias com o mesmo perfil de toxicidade. Impõe igualmente à 
Comissão a obrigação de definir uma metodologia pormenorizada.

Alteração 330
Anexo IX, ponto 1.5, ponto 3 bis (novo)

Os parâmetros para a classificação e 
rotulagem, bem como para a avaliação dos 
riscos das substâncias complexas e de 
composição variável, podem ser 
determinados a partir de dados relativos 
aos seus componentes principais, com base 
nas suas concentrações máximas na 
substância. No prazo de dois anos após a 
entrada em vigor do presente regulamento, 
a Agência, após consulta dos interessados 
directos e de outras partes interessadas, 
determinará uma metodologia 
pormenorizada e cientificamente 
justificada para o agrupamento de 
substâncias.

Justificação

Esta alteração consubstancia o agrupamento de substâncias e o método comparativo por 
interpolação, que permite o registo em grupo de substâncias e reduz consideravelmente o 
número de processos de registo. Esta alteração introduz um quarto critério, que permite o 
agrupamento de substâncias com o mesmo perfil de toxicidade. Impõe igualmente à 
Comissão a obrigação de definir uma metodologia pormenorizada.

Alteração 331
Anexo XI, introdução, parágrafo 1 

O objectivo do presente anexo consiste em 
estabelecer a avaliação e documentação 
pelos utilizadores a jusante de que os riscos 
decorrentes da(s) substância(s) que utilizam 
são controlados de forma adequada durante 
uma utilização não abrangida pela ficha de 
segurança fornecida e de que outros 
utilizadores a jusante na cadeia de produção 
podem controlar os riscos de forma 

O objectivo do presente anexo consiste em 
estabelecer a avaliação e documentação 
pelos utilizadores a jusante de que os riscos 
decorrentes da(s) substância(s) que utilizam 
são controlados de forma adequada durante 
uma utilização não abrangida pela ficha de 
segurança fornecida e de que outros 
utilizadores a jusante na cadeia de produção 
podem controlar os riscos de forma 
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adequada. A avaliação deverá abranger a 
totalidade do ciclo de vida da substância a 
partir da sua recepção pelo utilizador a 
jusante, para sua própria utilização e para as 
utilizações subsequentes identificadas na 
cadeia de produção. A avaliação deverá 
abranger a utilização da substância 
isoladamente, bem como incluída numa 
preparação ou num artigo.

adequada. A avaliação deverá abranger a 
totalidade do ciclo de vida da substância a 
partir da sua recepção pelo utilizador a 
jusante, para sua própria utilização e para as 
utilizações subsequentes em quantidades 
iguais ou superiores a uma tonelada por 
ano identificadas na cadeia de produção. A 
avaliação deverá abranger a utilização da 
substância isoladamente, bem como incluída 
numa preparação ou num artigo.

Justificação

Reforça a eficácia limitando as utilizações que deverão ser tidas em conta no relatório de 
segurança química às quantidades iguais ou superiores a uma tonelada. De acordo com a 
proposta da Comissão, cada utilização teria de ser examinada, mesmo que as quantidades 
fossem muito reduzidas.

Alteração 332
Anexo IX, ponto 3, parágrafo 1

Em função do(s) perfil(is) de exposição 
definido(s) no relatório de segurança 
química, poderão ser dispensados ensaios 
previstos nos anexos VII e VIII.

Em função do(s) perfil(is) de exposição 
definido(s) no relatório de segurança 
química, poderão ser dispensados ensaios 
previstos nos anexos VI a VIII.

Justificação

O sistema REACH não tem por objectivo produzir informações científicas sobre todas as 
substâncias – independentemente do risco efectivo - mas sim colocar a ênfase nas 
informações necessárias para um controlo adequado dos riscos decorrentes da utilização das 
substâncias.

Por conseguinte, no caso das substâncias em quantidades compreendidas entre 10 e 
100 toneladas a produção de informações não é exigida se a exposição dos seres humanos ou 
do ambiente não for significativa.

Alteração 333
Anexo IX, ponto 3, parágrafo 2 bis (novo)

Os ensaios previstos no anexo V poderão 
ser dispensados se a exposição não for 
significativa e se a documentação e as 
justificações adequadas forem fornecidas.

Justificação

No caso das substâncias em quantidades inferiores a 10 toneladas classificada como 
prioritárias na sequência da avaliação efectuada pela Agência, a produção de informações 
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não é exigida se a exposição dos seres humanos ou do ambiente não for significativa.

Alteração 334
Anexo IX, ponto 3

Em função do(s) perfil(is) de exposição 
definido(s) no relatório de segurança 
química, poderão ser dispensados ensaios 
previstos nos anexos VII e VIII.

Em função do(s) perfil(is) de exposição  
categorias de utilização e exposição 
definidos no relatório de segurança química, 
poderão ser dispensados ensaios previstos 
nos anexos VI a VIII.

Justificação

O objectivo do REACH não consiste em produzir informações científicas sobre todas as 
substâncias – independentemente do risco real – mas em colocar o enfoque em informações 
que são necessárias para o controlo adequado dos riscos decorrentes da utilização dessas 
substâncias. 

Por conseguinte, também no que respeita às substâncias compreendidas entre 10 e 100 
toneladas, a produção de informações não será necessária se não houver uma exposição 
significativa das pessoas ou do ambiente. 

Igualmente no tocante a substâncias inferiores a 10 toneladas seleccionadas como 
substâncias prioritárias pela despistagem da Agência, a produção de informações não será 
necessária se não houver uma exposição significativa das pessoas ou do ambiente. (Alteração 
relacionada com a alteração de compromisso 2)

Alteração 335
Anexo IX, ponto 3, pontos 3.1., 3.2. e 3.3. (novos)

3.1. Os ensaios referidos nos anexos VI a 
VIII poderão ser omitidos com base no(s) 
perfil(is) de exposição ou utilização e nas 
categorias de exposição indicados no 
relatório de segurança química.
3.2. A omissão das informações é 
considerada admissível se:
i) no local de trabalho, a concentração do 
ar ambiente não ultrapassar  50 µg/m³;
ii) o fabrico e a(s) utilização (ões) 
identificada(s) de uma substância tiverem 
apenas lugar em instalações 
independentes;
iii) a substância for utilizada no sector 
industrial ou comercial numa preparação 
com uma concentração de massa mínima  
de 0,1%;
iv) a substância for utilizada por 
consumidores privados em concentrações 
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que não ultrapassem 0,1%;
v) a substância for utilizada no fabrico de 
produtos de consumo e
a) a substância desaparecer completamente 
durante o fabrico do produto; ou
b) a substância for permanente integrada 
num componente no produto ou estiver sob 
outra forma completamente contida no 
produto.
3.3. Em todos os outros casos, será 
fornecida uma justificação e documentação 
adequadas, incluindo o seguinte:
i) tipos de compartimentos ambientais;
ii) populações humanas expostas;
iii) medidas de gestão dos riscos;
iv) vias de exposição;
v) duração e frequência da exposição;
vi) protecção da vida dos animais.
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PARECER DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS

destinado à Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho  relativo ao registo, à 
avaliação, à autorização e à restrição de produtos químicos (REACH), que cria a Agência 
Europeia dos Produtos Químicos e que altera a Directiva 1999/45/CE e o Regulamento (CE) 
{relativo aos Poluentes Orgânicos Persistentes}
(COM(2003)0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Relator de parecer: Kurt Lechner

BREVE JUSTIFICAÇÃO

O objectivo de uma política comum em matéria de substâncias no mercado interno não é 
contestado.

Importa que a concretização deste objectivo seja exequível e apresente uma correcta relação 
custo-eficácia, no intuito de garantir, por um lado, a competitividade, a capacidade de 
inovação e a segurança jurídica e, por outro lado, a protecção do ambiente e da saúde.

Os problemas fundamentais da proposta da Comissão residem nas suas repercussões 
económicas e no facto de se revelar demasiado burocrática, demasiado onerosa e demasiado 
dispendiosa. 

Vislumbra-se, assim, a necessidade de uma abordagem inteiramente diferente da escolhida 
pela Comissão, designadamente, uma abordagem orientada para a quantidade. Neste contexto, 
refiram-se, em particular, o princípio "OSOR, uma abordagem assente na avaliação dos 
riscos, eventualmente combinada com uma abordagem de índole quantitativa (requisitos de 
ensaio em função da exposição, em lugar de rígidos requisitos de dados em função de limiares 
quantitativos), definição de prioridades com base no risco potencial e categorias de utilização.

No respeitante às importantes alterações que se vislumbram, não se revela pertinente que cada 
comissão encarregada de emitir parecer se debruce exaustivamente sobre a questão. De resto, 
novas abordagens suscitam igualmente, por sua vez, novas questões - também jurídicas - que 
cumpre analisar em devido tempo.

A Comissão dos Assuntos Jurídicos deseja, por conseguinte, limitar-se aos domínios que se 
inserem, de modo particular, no âmbito das suas competências.
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Aspectos jurídicos:

A comissão concorda com a base jurídica escolhida, a saber, o artigo 95º do Tratado CE, e 
com o instrumento por que se optou, o "regulamento".

As substâncias químicas são comercializadas para além fronteiras, podendo, por conseguinte, 
conduzir a uma situação de contaminação transfronteiras. Sozinhos, os Estados-Membros não 
poderão atingir os objectivos definidos. O princípio da subsidiariedade é salvaguardado.

Os inúmeros aspectos económicos, que dizem respeito não só à indústria química, mas 
também à economia europeia no seu todo (desvantagens concorrenciais para todos os 
produtos em cuja produção são utilizadas substâncias químicas, revelam-se importantes - 
também do ponto de vista jurídico -, na medida que podem dar lugar a violações do princípio 
da proporcionalidade.

Tal observa-se, em particular, quando a imposição de grandes exigências a pequenas 
quantidades as torna tão caras, que não é, de facto, possível continuar a produzi-las.

Cumpre votar particular atenção à clareza jurídica e à protecção da propriedade intelectual.

Os novos elementos em discussão permitem justamente responder a estas objecções, 
incluindo as de natureza jurídica.

Questões específicas:

1) Relação com outros actos jurídicos comunitários:

A comissão propõe que todos os domínios já objecto de outros actos jurídicos comunitários 
sejam suprimidos do instrumento REACH (artigo 2º), a fim de evitar uma dupla 
regulamentação e problemas de concorrência de legislação.

2) Utilizadores a jusante:

A proposta da Comissão abrange, em larga medida, também os utilizadores a jusante. Quando 
os utilizadores participam no registo de um produtor, são eventualmente obrigados a 
revelar-lhe fórmulas magistrais e segredos comerciais. Caso pretendam eximir-se a tal 
obrigação, têm eles próprios que se registar. Os enormes custos daí decorrentes são 
desproporcionados.  

3) Posição da Agência:

A posição da Agência deve ser reforçada, no intuito de garantir a uniformidade no contexto da 
aplicação do regulamento.

4) Meios jurídicos:

Por razões de protecção jurídica, impõe-se que o interessado possa recorrer de todas as 
decisões da Agência.

5) Ensaios com animais:
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A comissão congratula-se com o facto de a partilha de dados relativos aos ensaios com 
animais permitir reduzir o número de ensaios desse tipo. Por outro lado, a divulgação dos 
dados dos ensaios com animais vertebrados representa uma considerável ingerência nos 
direitos de propriedade. O prazo para a divulgação deve ser aumentado para 15 anos. 

6) Protecção dos dados/Protecção do "know-how":

No contexto do tratamento dos dados a recolher, importa ponderar entre, por um lado, a 
necessária transparência de substâncias perigosas e, por outro lado, a protecção dos dados e os 
direitos de propriedade. Cumpre garantir a não-publicação e não-transmissão dos dados 
confidenciais, bem como a protecção dos segredos comerciais. 

Além do mais, impõe-se que o registando possa classificar determinadas informações como 
confidenciais, sempre que a publicação seja susceptível de lhe causar um prejuízo económico 
e não se imponha por imperativos de interesse público.

Importa agora acompanhar as subsequentes discussões na Comissão, no Conselho e no 
Parlamento Europeu, no sentido de encontrar e pôr em prática a melhor abordagem possível. 
Não está de momento excluída a possibilidade de nova análise em devido tempo.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos 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 Comissão* Alterações do Parlamento

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

 c bis) A substâncias, preparações ou artigos 
que constituam resíduos na acepção da 
Directiva 91/156/CEE do Conselho de 18 
de Março de 1991 que altera a Directiva 
75/442/CEE relativa aos resíduos1, ou que 
constituam matérias-primas secundárias 
obtidas a partir de operações de 
aproveitamento de resíduos ou resíduos 
utilizados como fonte de energia, nos 
termos do n°1, alínea b), do artigo 3° da 

* JO C … de …, p. ….
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Directiva 91/156/CEE.
________________
1JO L 78 de 26.3.1991, p. 32

Justificação

A legislação sectorial relativa aos resíduos é consonante com as disposições do regulamento 
REAC relativas à saúde humana e à protecção do ambiente. Além disso, embora os resíduos 
não estejam sujeitos a autorização e a restrição, não estão isentos da obrigação de registo. O 
registo dos resíduos é desnecessário, devendo os resíduos ser excluídos do âmbito de 
aplicação geral do regulamento REACH. Do mesmo modo, as matérias-primas secundárias 
já são abrangidas pela Directiva 91/156/CEE.

Alteração 2
Artigo 2, nº 2 bis (novo)

 2 bis. O presente Regulamento não se 
aplica às substâncias destinadas a serem 
utilizadas:
a) em medicamentos de uso humano ou 
veterinário na acepção do Regulamento 
(CEE) do Conselho nº 2309/93, do 
Regulamento (CE) Nº 726/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, da 
Directiva 2001/82/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho e das Directivas  
2001/82/CEE  e 2001/83/CE  e do 
Parlamento Europeu e do Conselho; 
b) em géneros alimentícios na acepção do 
Regulamento (CE) Nº 1788/2002, incluindo 
os aditivos na acepção da Directiva 
89/107/CEE do Conselho e as substâncias 
aromatizantes definidas na Decisão 
1999/217/CE da Comissão e como géneros 
alimentícios na acepção do Regulamento 
(CE) 178/2002;
c) na alimentação para animais, na 
acepção do Regulamento (CE) Nº 
1831/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, incluindo os aditivos na 
alimentação para animais na acepção da 
Directiva 70/524/CEE do Conselho;
d) em alimentos para animais na acepção 
da Directiva 82/471/CEE do Conselho;
e) em medicamentos;
f) em materiais destinados a entrar em 
contacto com os géneros alimentícios na 
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acepção da Directiva 89/109/CEE do 
Conselho;
g) em produtos fitofarmacêuticos na 
acepção da Directiva 91/414/CEE do 
Conselho;
h) em biocidas na acepção da Directiva 
98/8/CE do Conselho;
i) em produtos cosméticos abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da Directiva 
76/768/CEE do Conselho;
j) em dispositivos médicos abrangidos pelo 
âmbito de aplicação das Directivas 
90/42/CEE do Conselho e 98/79/CEE do 
Parlamento Europeu e do Conselho;
k) em materiais destinados a entrar em 
contacto com os alimentos abrangidos pelo 
âmbito de aplicação do Regulamento (CE) 
1935/2004; 

Justificação

Estas excepções não deveriam aplicar-se apenas ao Título II, mas, sim, a todo o regulamento. 
Além do mais, apenas devem ser abrangidas as substâncias destinadas a utilização.

Alteração 3
Artigo 3, ponto 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 constituem preparações 
especiais que devem ser avaliadas com base 
nas suas propriedades intrínsecas;

Justificação

Nos termos da legislação comunitária em vigor, as ligas metálicas são consideradas 
"preparações", por serem compostas por duas ou mais substâncias (metais). Contudo, as 
substâncias são misturadas para formarem uma liga com uma nova estrutura cristalina da 
qual não podem ser separadas por processos mecânicos e que tem propriedades 
completamente diferentes das substâncias iniciais.

Alteração 4
Artigo 3, ponto 2 bis (novo)

 2 bis. Liga metálica: um material metálico, 
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homogéneo à escala macroscópica, 
composto por dois ou mais elementos 
combinados de tal forma que não podem 
ser separados facilmente por processos 
mecânicos;

Justificação

A ONU adoptou uma definição de "liga metálica" no âmbito do sistema global harmonizado 
para a classificação e rotulagem de produtos químicos perigosos (GHS) em Dezembro de 
2002, que foi publicada em Março de 2003. A introdução desta definição no regulamento 
REACH harmoniza as definições e os requisitos da directiva relativa às preparações 
perigosas (1999/45/CE), do GHS e do REACH.

Alteração 5
Artigo 3, ponto 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, expressa com base nas 
propriedades químicas intrínsecas da 
própria substância, estreme ou numa 
preparação, ou uma utilização de uma 
preparação, prevista por um agente da cadeia 
de abastecimento, 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;

Justificação

A definição de utilização identificada não deve incluir a"própria utilização", na medida em 
que a obrigação de comunicar uma utilização específica determina frequentemente a 
transferência de uma estratégia técnica e uma exposição injusta à concorrência. A referência 
às propriedades intrínsecas remove este obstáculo. A presente alteração está ligada às outras 
alterações apresentadas aos artigos constantes do Título I: Aspectos gerais.

Alteração 6
Artigo 4, n° 1

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 
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âmbito de aplicação do Regulamento 
(CEE) n.º 2309/93, da 
Directiva 2001/82/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho e da 
Directiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho
b) Como aditivo alimentar em géneros 
alimentícios, abrangido pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 89/107/CEE do 
Conselho
c) Como aromatizante em géneros 
alimentícios, abrangido pelo âmbito de 
aplicação da Decisão 1999/217/CE da 
Comissão
d) Como aditivo na alimentação para 
animais, abrangido pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 70/524/CEE do 
Conselho
e) Em alimentos para animais, abrangidos 
pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 82/471/CEE do Conselho

Justificação

A presente alteração decorre naturalmente da alteração ao artigo 2º, nº 2 bis (novo).

Alteração 7
Artigo 9, alínea a), subalínea x bis) (nova)

x bis) uma confirmação de que o 
registando é o proprietário dos estudos 
originais de que foram extraídos os 
resumos, referidos na alínea vi),  ou de que 
dispõe da autorização escrita do 
proprietário desses estudos para nos 
mesmos se basear;

Justificação

A presente alteração é necessária para garantir a salvaguarda dos direitos de propriedade 
dos dados de ensaio.

Alteração 8
Artigo 10, nº 1, parágrafos 1 e 1 bis (novo)
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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. 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. A partilha 
dos dados deve ser obrigatória não só para 
os dados obtidos a partir de ensaios que 
envolvam animais vertebrados, mas para 
todos os ensaios necessários para fins de 
registo.

É igualmente necessário favorecer a 
constituição de consórcios de carácter 
público ou consórcios mistos de formação 
pública/privada, a fim de assegurar o 
acesso às PME e às suas associações.

Justificação

A presente alteração justifica-se em virtude da necessidade de simplificar o processo de 
registo, sobretudo para reduzir e racionalizar os custos suportados pelas PME e visa 
garantir o acesso das PME e das respectivas associações aos consórcios a fim de evitar o 
abuso de posição dominante. A presente alteração está relacionada com as outras alterações 
apresentadas aos artigos constantes do Título II: Registo de substâncias.

Alteração 9
Artigo 10, nº 1, parágrafo 4

Os membros do consórcio podem decidir se 
apresentam as informações especificadas na 
alínea a), subalínea v), e alínea b), do artigo 
9.º separadamente ou se apenas o referido 
fabricante ou importador apresentará essas 
informações em nome dos outros.

Os membros do consórcio podem decidir se 
apresentam as informações especificadas na 
alínea a), subalínea v), e alínea b), do artigo 
9.º separadamente ou se apenas o referido 
fabricante ou importador apresentará essas 
informações total ou parcialmente em nome 
dos outros.

Justificação

Em particular no que respeita ao relatório de segurança da substância, são necessárias 
disposições mais flexíveis, que permitam aos membros do consórcio apresentar o relatório de 
segurança, ou conjuntamente ou a título individual.

Alteração 10
Artigo 10, nº 1, parágrafo 4 bis (novo)
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Para apoiar os produtores ou importadores 
que participem em consórcios, cumpre à 
Comissão elaborar orientações tendo em 
vista o cumprimento da legislação em 
matéria de concorrência.

Justificação

São necessárias orientações que facilitem e ou possibilitem aos produtores e importadores a 
constituição de consórcios e respectiva actividade. Por outro lado, tais orientações são 
indispensáveis enquanto incentivo à constituição de consórcios, porquanto, de outro modo, 
imperaria a insegurança jurídica.

Alteração 11
Artigo 10, n° 2

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

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

Justificação

A repartição de custos deveria seguir um sistema flexível, a fim de facilitar a criação de 
consórcios.

Alteração 12
Artigo 12, nº 4, parágrafo 1

4. Se uma substância já tiver sido registada, 
um novo registando poderá reportar-se a 
estudos e relatórios de ensaios, a seguir 
denominados “estudos”, relativos à mesma 
substância apresentados anteriormente, 
desde que possa comprovar que a substância 
para a qual está a efectuar o registo é igual à 
que já foi anteriormente registada, incluindo 
o grau de pureza e a natureza das impurezas, 
e possa apresentar uma carta de acesso 
do(s) registando(s) anterior(es) permitindo a 
utilização dos estudos.

4. Se uma substância já tiver sido registada, 
um novo registando poderá reportar-se a 
estudos e relatórios de ensaios, a seguir 
denominados “estudos”, relativos à mesma 
substância apresentados anteriormente, 
desde que possa comprovar que a substância 
para a qual está a efectuar o registo é igual à 
que já foi anteriormente registada, incluindo 
o grau de pureza e a natureza das impurezas, 
e apresente uma carta de acesso do(s) 
registando(s) anterior(es).

Justificação

 É necessário assegurar o acesso aos dados relativos aos ensaios não efectuados em animais, 
como já previsto para os ensaios efectuados com animais. A presente alteração está 
relacionada com as outras alterações apresentadas aos artigos constantes do Título II: 
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Registo de substâncias.

Alteração 13
Artigo 17, n° 2

2. Cada registando que sejam 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

A repartição de custos deveria seguir um sistema flexível, a fim de facilitar a criação de 
consórcios (cf. justificação da alteração ao artigo 10º, nº 2).

Alteração 14
Artigo 23, n° 1

1. Para evitar ensaios desnecessários com 
animais, os ensaios para efeitos do presente 
regulamento que envolvam animais 
vertebrados só serão realizados como último 
recurso. É também necessário tomar 
medidas que limitem desnecessariamente a 
duplicação de outros ensaios.

1. Para evitar ensaios desnecessários com 
animais, os ensaios para efeitos do presente 
regulamento que envolvam animais 
vertebrados só serão realizados como último 
recurso. 

Justificação

Supressão proposta por razões de clareza.

Alteração 15
Artigo 23, n° 3

3. A Agência poderá disponibilizar 
gratuitamente a um registando ou potencial 
registando quaisquer resumos de estudos ou 
resumos consistentes de estudos 
apresentados no quadro de um registo há 
pelo menos 10 anos.

3. A Agência poderá disponibilizar 
gratuitamente a um registando ou potencial 
registando quaisquer resumos de estudos ou 
resumos consistentes de estudos 
apresentados no quadro de um registo há 
pelo menos 15 anos.

Justificação

A disponibilização de dados constitui uma considerável ingerência nos direitos de 
propriedade, razão pela qual o prazo deve ser aumentado para pelo menos 15 anos.
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Alteração 16
Artigo 24, n° 3, alínea a)

a) A sua identidade; a) A sua identidade, tendo em conta o 
disposto nos artigos 115º e 116º;

Justificação

A presente alteração visa uma melhor protecção dos segredos comerciais dos interessados.

Alteração 17
Artigo 24, n° 5, parágrafo 1

5. Se a mesma substância tiver sido registada 
há menos de 10 anos, a Agência comunicará 
imediatamente ao potencial registando os 
nomes e endereços do(s) anterior(es) 
registando(s) e dos resumos de estudos ou 
resumos consistentes de estudos pertinentes, 
consoante o caso, por ele(s) já apresentados 
e que envolvam animais vertebrados.  

5. Se a mesma substância tiver sido registada 
há menos de 15 anos, a Agência verificará 
se o anterior registando está de acordo com 
a divulgação da sua identidade. Sendo o 
caso, a Agência comunicará imediatamente 
ao potencial registando os nomes e 
endereços do(s) anterior(es) registando(s) e 
dos resumos de estudos ou resumos 
consistentes de estudos pertinentes, 
consoante o caso, por ele(s) já apresentados 
e que envolvam animais vertebrados. 

Justificação

A identidade do anterior registando constitui, nos termos do artigo 116º, uma informação 
confidencial.

Alteração 18
Artigo 25, n° 1

1. No caso de substâncias anteriormente 
registadas há menos de 10 anos, conforme 
se mencionou no n.º 5 do artigo 24.º, o 
potencial registando solicitará ao(s) 
anterior(es) registando(s) as informações que 
envolvam ensaios em animais vertebrados 
de que tiver necessidade para efectuar o 
registo. Poderá solicitar aos registandos 
quaisquer informações sobre ensaios que 
não envolvam animais vertebrados, se os 
registandos anteriores tiverem efectuado 
uma declaração afirmativa para efeitos da 

1. No caso de substâncias anteriormente 
registadas há menos de 15 anos, conforme 
se mencionou no n.º 5 do artigo 24.º, o 
potencial registando solicitará ao(s) 
anterior(es) registando(s) as informações que 
envolvam ensaios em animais vertebrados 
de que tiver necessidade para efectuar o 
registo. Poderá solicitar aos registandos 
quaisquer informações sobre ensaios que 
não envolvam animais vertebrados, se os 
registandos anteriores tiverem efectuado 
uma declaração afirmativa para efeitos da 
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alínea a), subalínea x), do artigo 9.º. alínea a), subalínea x), do artigo 9.º.

Alteração 19
Artigo 25, n° 2

2. O potencial registando e o(s) anterior(es) 
registando(s) da mesma substância tomarão 
todas as medidas razoáveis para chegar a 
acordo quanto à partilha e disponibilização 
de estudos que envolvam qualquer tipo de 
ensaio. Esse acordo pode ser substituído pela 
apresentação do problema a uma comissão 
de arbitragem e pela aceitação das decisões 
dessa comissão.

2. O potencial registando e o(s) anterior(es) 
registando(s) da mesma substância tomarão 
todas as medidas razoáveis para chegar a 
acordo quanto à partilha e disponibilização 
de estudos que envolvam qualquer tipo de 
ensaio com animais vertebrados. Esse 
acordo pode ser substituído pela 
apresentação do problema a uma comissão 
de arbitragem e pela aceitação das decisões 
dessa comissão.

Justificação

A presente alteração visa clarificar que apenas é regulamentada a partilha de dados relativos 
a animais vertebrados.

Alteração 20
Artigo 25, n° 5

5. O(s) anterior(es) registando(s) terá(ão) um 
mês, a contar da recepção das informações 
referidas no n.º 4, para informar o potencial 
registando e a Agência dos custos por si 
suportados no âmbito do estudo em questão. 
A pedido do potencial registando, a Agência 
tomará a decisão de lhe facultar os resumos 
ou os resumos consistentes dos estudos em 
questão, consoante o caso, ou os respectivos 
resultados, mediante a apresentação de um 
comprovativo de pagamento ao(s) 
anterior(es) registando(s) de 50% dos custos 
apresentados por este(s) último(s).

5. O(s) anterior(es) registando(s) terá(ão) um 
mês, a contar da recepção das informações 
referidas no n.º 4, para informar o potencial 
registando e a Agência dos custos por si 
suportados no âmbito do estudo em questão. 
A pedido do potencial registando, a Agência 
tomará a decisão de lhe facultar os resumos 
ou os resumos consistentes dos estudos em 
questão, consoante o caso, ou os respectivos 
resultados, mediante a apresentação de um 
comprovativo de pagamento ao(s) 
anterior(es) registando(s) de uma parte 
adequada dos custos apresentados por 
este(s) último(s).

Justificação

Revela-se adequada uma repartição de custos mais flexível.

Alteração 21



RR\586024PT.doc 891/957 PE 353.529v03-00

PT

Artigo 25, n° 6

6.  Se o(s) anterior(es) registando(s) não 
informar(em) o potencial registando e a 
Agência do custo, dentro do prazo indicado 
no n.º 5, a Agência, a pedido, tomará a 
decisão de facultar ao potencial registando 
os resumos ou os resumos consistentes dos 
estudos, consoante o caso, por ele 
solicitados. O(s) anterior(es) registando(s) 
poderá(ão) reclamar até 50% dos custos ao 
potencial registando, sendo esse direito 
invocável junto dos tribunais nacionais.  

6. Se o(s) anterior(es) registando(s) não 
informar(em) o potencial registando e a 
Agência do custo, dentro do prazo indicado 
no n.º 5, a Agência, a pedido, tomará a 
decisão de facultar ao potencial registando 
os resumos ou os resumos consistentes dos 
estudos, consoante o caso, por ele 
solicitados. O(s) anterior(es) registando(s) 
poderá(ão) reclamar o pagamento de uma 
parte adequada dos custos ao potencial 
registando, sendo esse direito invocável 
junto dos tribunais nacionais. 

Alteração 22
Artigo 25, n° 8

8. O período de espera pelo registo de 
acordo com o n.º 1 do artigo 19.º, para o 
novo registando, será prorrogado por um 
período de quatro meses, se tal for solicitado 
pelo anterior registando.

8. O período de espera pelo registo de 
acordo com o n.º 1 do artigo 19.º, para o 
novo registando, será prorrogado por um 
período que corresponda ao tempo 
efectivamente necessário à realização dos 
estudos relevantes e das necessárias 
avaliações, se tal for solicitado pelo anterior 
registando.

Justificação

O período em questão deve corresponder ao tempo necessário efectivamente à realização dos 
ensaios e à obtenção dos dados pertinentes.

Alteração 23
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. 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. 
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Antes de elaborar as conclusões extraídas 
com base nas informações obtidas no 
âmbito do processo de avaliação, cumpre 
dar ao registando em causa a oportunidade 
de apresentar observações. A Agência deve, 
no âmbito das suas conclusões, ter em 
conta as observações apresentadas. 

Justificação

É de esperar que, fase final do processo de avaliação, as conclusões tenham toda uma série 
de repercussões nos produtores/importadores, ainda que não tenham sido adoptadas 
quaisquer medidas concretas em matéria de restrição ou autorização, nomeadamente, a 
exigência de adaptação das indicações constantes da ficha de segurança. Atendendo ao ónus 
assim criado, impõe-se, antes de elaboradas as conclusões, conferir aos registandos em 
causa o direito de serem ouvidos.

Alteração 24
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

Os recursos ao abrigo dos artigos 87° a 89° não deveriam limitar-se às decisões tomadas 
com base em determinados parágrafos, mas deveriam ser sempre admissíveis. A presente 
alteração está relacionada com as outras alterações apresentadas aos artigos do Título VI: 
Avaliação das substâncias.

Alteração 25
Artigo 53, n° 5

5. Os n.os 1 e 2 não se aplicarão às seguintes 
utilizações de substâncias:

5. Os n.os 1 e 2 não se aplicarão às seguintes 
utilizações de substâncias:

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

a) Utilização como produto intermédio 
isolado nas instalações ou como produto 
intermédio isolado transportado;

b) Utilização em produtos biocidas, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 98/8/CE;

b)Utilização como combustíveis para 
motores, abrangidos pela 
Directiva 98/70/CE do Parlamento Europeu 
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e do Conselho;

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;

c) Utilização como combustíveis em 
instalações de combustão móveis ou fixas de 
produtos derivados dos óleos minerais e 
utilização como combustíveis em sistemas 
fechados;

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;
f) Utilização como aromatizantes em 
géneros alimentícios, abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da 
Decisão 1999/217/CE; 
g) Utilização como produto intermédio 
isolado nas instalações ou como produto 
intermédio isolado transportado;

h) Utilização como combustíveis para 
motores, abrangidos pela 
Directiva 98/70/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho;

i) Utilização como combustíveis em 
instalações de combustão móveis ou fixas de 
produtos derivados dos óleos minerais e 
utilização como combustíveis em sistemas 
fechados.

Justificação

Decorre da alteração ao artigo 2º, nº 2 bis (novo).

Alteração 26
Artigo 53, nº 5, alínea g)

g) Utilização como produto intermédio 
isolado nas instalações ou como produto 
intermédio isolado transportado;

g) Utilização como produto intermédio 
isolado nas instalações ou como produto 
intermédio isolado transportado, inclusive 
em quantidades produzidas/importadas 
superiores a 1000 toneladas/ano;;

Justificação

A presente alteração visa especificar que, para os produtos intermédios isolados 
transportados, são igualmente abrangidas as quantidades superiores a 1000 ton/a. A 
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presente alteração está relacionada com as alterações apresentadas às disposições contidas 
no título VII: Autorização.

Alteração 27
Artigo 53, nº 6

6. No que diz respeito às substâncias que 
estejam sujeitas a autorização apenas porque 
satisfazem os critérios das alíneas a), b) e c) 
do artigo 54.º, ou porque sejam 
identificadas em conformidade com a 
alínea f) do artigo 54.º apenas porque são 
perigosas para a saúde humana, os n.os 1 e 2 
do presente artigo não se aplicarão às 
seguintes utilizações

6. No que diz respeito às substâncias que 
estejam sujeitas a autorização apenas porque 
satisfazem os critérios das alíneas a), b) e c) 
do artigo 54.º, ou porque são perigosas para 
a saúde humana, os n.os 1 e 2 do presente 
artigo não se aplicarão às seguintes 
utilizações

a) Utilização em produtos cosméticos, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 76/768/CEE;

a) Utilização em produtos cosméticos, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 76/768/CEE;

b) Utilização em materiais destinados a 
entrar em contacto com géneros 
alimentícios abrangidos, pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 89/109/CEE.

Justificação

Não existem critérios para definir as propriedades dos desreguladores endócrinos. A 
identificação de critérios para além dos previstos nas alíneas d) e e) do artigo 54º deve 
basear-se em provas científicas para não dar azo a decisões arbitrárias. Além disso, as 
substâncias regulamentadas por normativas verticais pertinentes, oportunamente 
completadas, devem ser excluídas do âmbito de aplicação do regulamento REACH. 

Alteração 28
Artigo 53, nº 7, alínea a)

a) No tocante às substâncias referidas nas 
alíneas d), e) e f) do artigo 54.º, abaixo de 
um limite de concentração de 0,1%;

a) No tocante às substâncias referidas nas 
alíneas d) e e) do artigo 54.º, abaixo de um 
limite de concentração de 0,1%;

Justificação

 A identificação de critérios para além dos previstos nas alíneas d) e e) do artigo 54º deve 
basear-se em provas científicas para não dar azo a decisões arbitrárias. A presente alteração 
está relacionada com as alterações apresentadas às disposições do Título VII: Autorização. 
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Alteração 29
Artigo 53, nº 7 bis (novo)

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

Justificação

Esta alteração precisa que as decisões tomadas pelo Conselho de Ministros da UE e pelo 
Parlamento Europeu 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. A presente alteração está relacionada com as alterações apresentadas 
às disposições do Título VII: Autorização.

Alteração 30
Artigo 56, nº 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 questão, 
bem como, sendo o caso, sobre as razões 
por que as observações do registando não 
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foram tidas em conta no parecer. 

Justificação

O parecer da Agência é anterior ao eventual procedimento de comitologia, implicando, 
assim, uma medida desfavorável ao registando, pelo que é necessário conferir a este último o 
direito a ser ouvido antes de elaborado o parecer.

Alteração 31
Artigo 66, nº 1

1. Se a Comissão considerar que o fabrico, a 
colocação no mercado ou a utilização de 
uma substância estreme, numa preparação 
ou num artigo apresenta um risco para a 
saúde humana ou para o ambiente que não 
esteja adequadamente controlado e que 
careça de uma abordagem comunitária, 
solicitará à Agência que elabore um 
processo em conformidade com o disposto 
no anexo XIV. Se esse processo demonstrar 
a necessidade de uma actuação a nível 
comunitário, para além das medidas já em 
vigor, a Agência proporá restrições, para dar 
início ao procedimento para a introdução de 
restrições.

1. Se a Comissão considerar que o fabrico, a 
colocação no mercado ou a utilização de 
uma substância estreme, numa preparação 
ou num artigo apresenta um risco para a 
saúde humana ou para o ambiente que não 
esteja adequadamente controlado e que 
careça de uma abordagem comunitária, 
solicitará à Agência que elabore um 
processo em conformidade com o disposto 
no anexo XIV. Antes da constituição do 
processo, a Agência dará ao registando em 
causa a oportunidade de apresentar 
observações. Se o processo demonstrar a 
necessidade de uma actuação a nível 
comunitário, para além das medidas já em 
vigor, a Agência proporá restrições, para dar 
início ao procedimento para a introdução de 
restrições.

A Agência consultará os processos, os 
relatórios de segurança química ou as 
avaliações de risco dos Estados-Membros 
que lhe tenham sido apresentados em 
conformidade com o presente regulamento. 
Consultará igualmente qualquer avaliação de 
risco que seja pertinente apresentada por 
terceiros para efeitos de outros regulamentos 
ou directivas comunitários. Nesse sentido, os 
outros organismos, por exemplo, agências, 
estabelecidos ao abrigo do direito 
comunitário e com funções semelhantes 
prestarão, a pedido, informações à Agência.

A Agência consultará os processos, os 
relatórios de segurança química ou as 
avaliações de risco dos Estados-Membros 
que lhe tenham sido apresentados em 
conformidade com o presente regulamento. 
Consultará igualmente as observações do 
registando, bem como qualquer avaliação de 
risco que seja pertinente apresentada por 
terceiros para efeitos de outros regulamentos 
ou directivas comunitários. Nesse sentido, os 
outros organismos, por exemplo, agências, 
estabelecidos ao abrigo do direito 
comunitário e com funções semelhantes 
prestarão, a pedido, informações à Agência.
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Justificação

O processo contém uma proposta restritiva, implicando, assim, uma medida desfavorável ao 
registando, pelo que é necessário que, antes da constituição do processo, seja conferido ao 
registando o direito a ser ouvido e que, naquele contexto, as informações deste último sejam 
tidas em conta.

Alteração 32
Artigo 69, nº 1 bis (novo)

1 bis. Antes da publicação do parecer, a 
Agência dará ao registando a oportunidade 
de apresentar observações.

Justificação

Os pareceres dos comités podem representar para o registando medidas desfavoráveis, pelo 
que é necessário conceder-lhe a possibilidade de apresentar observações, a fim de que estas 
sejam tidas em conta no contexto do posterior procedimento de comitologia.

Alteração 33
Artigo 69, nº 3

3. A Agência fornecerá à Comissão, 
mediante pedido, todos os documentos e 
fundamentos que tiverem sido apresentados 
ou que tiver analisado.

3. A Agência fornecerá à Comissão, 
mediante pedido, todos os documentos e 
fundamentos que tiverem sido apresentados 
ou que tiver analisado. Transmitirá 
igualmente as observações apresentadas 
pelo registando.

Alteração 34
Artigo 73, n° 2, alínea e)

e) Disponibilização pública das 
informações acerca das substâncias que 
estão a ser ou foram avaliadas, no prazo de 
90 dias após a recepção das informações 
pela Agência, em conformidade com o n.º 1 
do artigo 116.º;

Suprimido
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Justificação

A publicação da avaliação de substâncias numa fase inicial poderia facilmente conduzir a 
uma avaliação negativa ou precipitada por parte do público e, assim, prejudicar o respectivo 
produtor ou importador.

Alteração 35
Artigo 75, nº 1

1. O Conselho de Administração será 
composto por seis representantes dos 
Estados-Membros nomeados pelo Conselho 
e seis representantes nomeados pela 
Comissão, bem como por três elementos 
das partes interessadas, nomeados pela 
Comissão e sem direito a voto.

1. O Conselho de Administração será 
composto por quatro representantes 
nomeados pela Comissão e dez membros 
nomeados pelo Conselho, em concertação 
com o Parlamento Europeu, dos quais 
quatro membros devem ser escolhidos na 
mesma medida com base na sua 
experiência em associações representativas 
dos consumidores, da indústria e das PME.

Justificação

A composição do Conselho de Administração deveria ser atentamente equilibrada como 
requerido no considerando 74 da proposta REACH. É necessário garantir o envolvimento de 
todas as instituições, incluindo portanto a consulta do Parlamento Europeu, e do mesmo 
modo garantir a presença permanente de membros escolhidos equitativamente entre as 
associações de consumidores, a indústria (grande indústria) e PME, isto é, todos os actores 
do sector químico.

Alteração 36
Artigo 83, nº 2, parágrafo 1

Os Estados-Membros transmitirão à Agência 
os nomes dos peritos com experiência 
comprovada no exame de avaliações dos 
riscos químicos e/ou em análises 
socioeconómicas ou com outras 
competências científicas pertinentes, que 
estariam disponíveis para colaborar com os 
grupos de trabalho dos Comités, indicando 
também as suas qualificações e áreas de 
especialização.

Os Estados-Membros transmitirão à Agência 
os nomes dos peritos independentes com 
experiência comprovada no exame de 
avaliações dos riscos químicos e/ou em 
análises socioeconómicas ou com outras 
competências científicas pertinentes, que 
estariam disponíveis para colaborar com os 
grupos de trabalho dos Comités, indicando 
também as suas qualificações e áreas de 
especialização.

Justificação

 Os peritos deveriam ser científica e politicamente independentes. Deveria ser adoptado um 
procedimento para identificar os peritos independentes. A presente alteração está 
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relacionada com outras alterações apresentadas aos artigos contidos no Título IX: A 
Agência. 

Alteração 37
Artigo 85, n° 3

3. O presidente, os outros membros e os 
suplentes serão nomeados pelo Conselho de 
Administração, a partir de uma lista de 
candidatos qualificados adoptada pela 
Comissão, com base na sua experiência e 
competência no domínio da segurança 
química, das ciências naturais ou dos 
procedimentos regulamentares ou judiciais.

3. O presidente, os outros membros e os 
suplentes serão nomeados pelo Conselho de 
Administração, a partir de uma lista de 
candidatos qualificados adoptada pela 
Comissão, com base na sua experiência e 
competência no domínio da segurança 
química, das ciências naturais ou dos 
procedimentos regulamentares ou judiciais. 
Um dos membros deve possuir a 
capacidade requerida para o exercício de 
funções jurisdicionais.

Justificação

Atendendo às funções da Câmara de Recurso, um dos membros deveria possuir a capacidade 
requerida para o exercício de funções jurisdicionais.

Alteração 38
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. São passíveis de recurso as decisões, 
conclusões e pareceres da Agência.

Justificação

Impõe-se que todas as decisões da Agência sejam passíveis de recurso.

Alteração 39
Artigo 114, n° 1

1. De dez em dez anos, os Estados-Membros 
enviarão à Comissão um relatório sobre a 
aplicação do presente regulamento nos seus 

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

regulamento nos seus respectivos territórios, 
incluindo a avaliação e o controlo do 
cumprimento, utilizando o formato 
especificado no artigo 108.º. 

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

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

Alteração 40
Artigo 114, n° 2

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

2. De cinco em cinco 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 três anos após a data da 
notificação exigida ao abrigo do n.º 2 do 
artigo 131.º.

Alteração 41
Artigo 116, n° 1

1. Não serão consideradas confidenciais as 
seguintes informações:

1. Não serão consideradas confidenciais as 
seguintes informações, desde que o produtor 
ou importador não tenha reclamado o 
contrário e não se lhe oponham razões de 
interesse público:

Justificação

Em casos isolados, deve ser possível classificar como confidenciais determinadas 
informações.

Alteração 42
Artigo 116, nº 1

j) Se forem solicitados de acordo com o 
anexo VII ou com o anexo VIII, os 
métodos de análise que permitem observar 
uma substância perigosa após a sua 
introdução no ambiente e determinar a 
exposição humana directa a essa mesma 
substância;

Suprimido
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Justificação

Os métodos de análise inserem-se nas informações confidenciais e não são pertinentes para o 
público. Esta alteração está relacionada com as outras alterações aos artigos do título XI 
("Informação").

Alteração 43
Artigo 116, n° 1, alínea a)

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

Suprimido

Justificação

O nome comercial da substância pode constituir, relativamente a outros intervenientes no 
mercado, uma informação sensível, dado que as relações de mercado entre produtores e   
consumidores poderiam tornar-se evidentes. Nos termos do nº 2, esta informação deve ser 
classificada como confidencial.

Alteração 44
Artigo 116, n° 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

Também estes valores não deveriam, sem ponderação, ser acessíveis aos concorrentes. A sua 
divulgação não está prevista na legislação em vigor.

Alteração 45
Artigo 116, n° 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; 

i) As informações de carácter obrigatório 
constantes da ficha de segurança; 

Justificação
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Os dados constantes da ficha de segurança integram frequentemente informações 
suplementares destinadas exclusivamente aos clientes directos, designadamente, dados 
circunstanciados sobre a utilização. 

Alteração 46
Artigo 116, n° 2, alínea -a) (nova)

-a) A identidade e o endereço do 
registando, bem como de um outro 
notificante;

Justificação

Em conformidade com o nº 2 do artigo 115º, produtores, importadores e utilizadores a 
jusante apresentarão, regra geral, uma declaração. A presente alteração permitirá evitar este 
encargo.

Alteração 47
Artigo 116, nº 2, alínea d bis) (nova)

 d bis) Os métodos de análise, caso sejam 
solicitados em conformidade com os anexos 
VII ou VIII, que permitam detectar uma 
substância perigosa quando libertada no 
ambiente e determinar a exposição directa 
dos seres humanos.

Justificação

Os métodos de análise enquadram-se nas informações confidenciais e não são relevantes 
para o grande público. A presente alteração está relacionada com as outras alterações 
apresentadas aos artigos constantes do Título XI: Informação.

Alteração 48
Artigo 116, n° 3

3. Todas as outras informações estarão 
acessíveis em conformidade com o artigo 
115.º.

3. Todas as outras informações, excepto as 
que devem ser objecto de tratamento 
confidencial, nos termos do nº 9 do artigo 
do artigo 7º, e as que tenham sido 
compiladas para determinados tipos de 
produtos intermédios isolados (nos termos 
do artigo 47º), estarão acessíveis em 
conformidade com o artigo 115.º.
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Justificação

As informações, para efeitos de registo, sobre a investigação e o desenvolvimento orientados 
para o produto e para o processo devem igualmente ser equiparadas às informações 
obrigatoriamente confidenciais visadas no nº 2 do artigo 116º, às quais pode ser dado acesso 
em virtude de decisão adoptada casuisticamente. Por outro lado, os produtos intermédios não 
devem ser excluídos da publicação, dado serem facilmente identificáveis pelos concorrentes.

Alteração 49
Artigo 120

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 o grande 
público, em conformidade com orientações 
a definir pela Agência, sobre os riscos 
resultantes das substâncias, quando se 
considerar que é necessário para a protecção 
da saúde humana ou do ambiente.

Justificação

Cumpre velar pela uniformidade das informações a prestar ao público nos Estados-Membros.

Alteração 50
Artigo 122

Os Estados-Membros manterão um sistema 
de inspecções oficiais e outras actividades, 
consoante for adequado às circunstâncias.

Os Estados-Membros manterão um sistema 
de inspecções oficiais e outras actividades, 
consoante for adequado às circunstâncias, 
em conformidade com orientações a definir 
pela Agência.

Justificação

A fim de lograr uma aplicação uniforme de REACH, cumpre reforçar a posição da Agência, 
prevendo-se, para o efeito, a possibilidade de esta exigir dos Estados-Membros determinadas 
inspecções e actividades.

Alteração 51
Artigo 123, n° 1

1. Os Estados-Membros estabelecerão 
disposições relativas às sanções aplicáveis 
em caso de infracção ao disposto no presente 
regulamento e tomarão todas as medidas 

1. Os Estados-Membros estabelecerão, com 
base em orientações a definir pela Agência, 
disposições relativas às sanções aplicáveis 
em caso de infracção ao disposto no presente 
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necessárias para garantir a sua aplicação. As 
sanções assim previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros notificarão essas 
disposições à Comissão até 18 meses após a 
entrada em vigor do presente regulamento e 
qualquer alteração posterior das mesmas no 
mais breve prazo possível.

regulamento e tomarão todas as medidas 
necessárias para garantir a sua aplicação. As 
sanções assim previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros notificarão essas 
disposições à Comissão até 18 meses após a 
entrada em vigor do presente regulamento e 
qualquer alteração posterior das mesmas no 
mais breve prazo possível.

Justificação

Importa garantir a uniformidade nos que respeita ao sistema de sanções e à aplicação das 
disposições.

Alteração 52
Anexo II, novo

Número EINECS    Nome/Grupo      Número CAS 

231-096-4           Ferro               7439-89-6

Justificação

O ferro é utilizado desde há milhares de anos, não existindo provas de que apresente riscos 
para a saúde humana ou para o ambiente. Dado que o ferro é um material produzido em 
grandes quantidades, é provável que seja sujeito a numerosos ensaios por força do 
regulamento REACH, o que implica a utilização de um grande número de animais de 
laboratório. Os custos dos ensaios e do registo do ferro excederiam em larga medida os 
eventuais benefícios.

Alteração 53
Anexo III, ponto 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 os 
materiais derivados resultantes de 
processos mineralógicos (na acepção da 
Directiva 2003/96/CE do Conselho) ou de 
processos físicos de transformação;

Justificação

O manuseamento dos minérios é exclusivamente profissional e o grande público nunca está 
em contacto com os mesmos. Os riscos que apresentam são regulamentados pela Directiva 
96/61/CE relativa à prevenção e controlo integrados da poluição e pela legislação relativa à 
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protecção da segurança e da saúde dos trabalhadores no trabalho. Os processos 
mineralógicos e os processos físicos de transformação dos minerais e minérios não alteram a 
composição química destes materiais. Os materiais derivados destes processos, como as 
fritas cerâmicas, constituem materiais à base de minerais e, por conseguinte, deveriam 
igualmente ser isentos de registo. Dado que a expressão "quimicamente modificados" não é 
definida, pode dar azo a incerteza jurídica.

Alteração 54
Anexo III, ponto 9

9. Gás natural, petróleo bruto e carvão. 9. Gás natural, gás de coque, gás de alto 
forno, gás do conversor de oxigénio puro, 
petróleo bruto, carvão e coque.

Justificação

Os gases de processo são produzidos e utilizados em sistemas fechados. Todo o seu 
transporte é realizado através de condutas, pelo que o público em geral nunca entra em 
contacto com o gás. O coque é um produto resultante da desgasificação do carvão. Ao longo 
deste processo procede-se à extracção de benzeno, tolueno, xilene, alcatrão e de outros 
materiais do carvão e, por conseguinte, o coque tem menos propriedades intrínsecas 
perigosas, pelo que deveria ser dispensado da obrigatoriedade de registo. Os gases 
especificados são produzidos como subprodutos em fornos de coque e em instalações 
siderúrgicas integradas. Estes gases são utilizados para a produção de energia e de calor. 
Por conseguinte, deverão ter o mesmo tratamento que é dado às fontes de energia naturais e, 
por isso, ser isentos da obrigatoriedade de registo.

Alteração 55
Considerando 8

 A responsabilidade pela gestão dos riscos 
das substâncias deve caber às empresas que 
fabricam, importam, colocam no mercado ou 
utilizam essas substâncias

A responsabilidade pela gestão dos riscos 
das substâncias deve caber às empresas que 
fabricam, importam, colocam no mercado ou 
utilizam essas substâncias. As pequenas e 
médias empresas devem entender-se na 
acepção da definição constante da 
Recomendação nº 2003/361/CE de 6 de 
Maio de 2003.

Justificação

A fim de aplicar correctamente a legislação, considera-se necessário incluir a definição de 
Pequena e Média Empresa, enquanto destinatária particularmente sensível do procedimento. 
A presente alteração está ligada às outras alterações apresentadas aos artigos constantes do 
Título I: Aspectos gerais.
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Alteração 56
Considerando 8 bis (novo)

(8bis) Em conformidade com o direito 
vigente em matéria de responsabilidade 
civil, os produtores, importadores ou 
utilizadores a jusante que levem ou 
tencionem levar a efeito actividades que 
envolvam uma substância, uma preparação 
ou um artigo que contenha uma tal 
substância ou preparação - incluindo a 
respectiva produção, importação ou 
utilização - e que tenham conhecimento ou 
tenham razoavelmente podido prever que 
as actividades por si desenvolvidas podem 
ter efeitos negativos na saúde humana ou 
no ambiente, deveriam envidar todos os 
esforços que lhes possam ser razoavelmente 
exigidos para os precaver, limitar ou  
remediar.

Justificação

Remete-se, na presente alteração, para o dever de precaução que incumbe aos produtores, 
importadores e utilizadores a jusante.
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PROCESSO

Título Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo ao registo, à avaliação, à autorização e à restrição de 
produtos químicos (REACH), que cria a Agência Europeia dos 
Produtos Químicos e que altera a Directiva 1999/45/CE e o 
Regulamento (CE) {relativo aos Poluentes Orgânicos Persistentes}

Referências COM(2003)0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD)
Comissão competente quanto ao fundo ENVI
Comissão encarregada de emitir parecer

Data de comunicação em sessão
JURI
16.9.2004

Cooperação reforçada Não
Relator de parecer

Data de designação
Kurt Lechner
7.10.2004

Exame em comissão 30.11.2004 23.5.2005
Data de aprovação das alterações 15.9.2005
Resultado da votação final A favor:

Contra:
Abstenções:

14
8
0

Deputados presentes no momento da 
votação final

Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica 
Frassoni, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, 
Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter 
Mayer, Aloyzas Sakalas, Andrzej Jan Szejna, Nicola Zingaretti, 
Jaroslav Zvěřina e Tadeusz Zwiefka

Suplentes presentes no momento da 
votação final

Nicole Fontaine, Janelly Fourtou, Adeline Hazan, Eva 
Lichtenberger, Toine Manders, Manuel Medina Ortega e Alexander 
Radwan

Suplentes (nº 2 do art. 178º) presentes no 
momento da votação final
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18.8.2005

PARECER DA COMISSÃO DOS DIREITOS DA MULHER E DA IGUALDADE DOS 
GÉNEROS

destinado à Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, à 
avaliação, à autorização e à restrição de produtos químicos (REACH), que cria a Agência 
Europeia dos Produtos Químicos e que altera a Directiva 1999/45/CE e o Regulamento (CE) 
{relativo aos Poluentes Orgânicos Persistentes}
(COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Relatora de parecer: Hiltrud Breyer

BREVE JUSTIFICAÇÃO

As substâncias químicas de origem antrópica fazem parte da vida moderna e permitem às 
mulheres e às suas famílias, na União Europeia, usufruir de um elevado grau de conforto.

No entanto, dados científicos demonstram que muitas substâncias químicas representam uma 
ameaça para a saúde humana e o ambiente, visto que se encontram associadas a doenças 
respiratórias, alergias e cancro e que, frequentemente, afectam sobretudo mulheres e crianças. 
Além disso, as substâncias químicas sintéticas são susceptíveis de poluir e de perdurar no 
ambiente, de contaminar a nossa água potável, de tornar os solos inutilizáveis e de se 
depositarem na fauna e na flora. As mulheres mostram-se muito preocupadas quanto às 
possíveis consequências de certo número dessas substâncias químicas tóxicas para a sua saúde 
e a da sua família, bem como para o ambiente. Os dados disponíveis demonstram a 
necessidade de acções preventivas e de uma substituição progressiva das substâncias químicas 
perigosas, nomeadamente se houver possibilidade de escolher outras alternativas.

Estima-se que, na UE, são comercializadas mais de 100 000 substâncias químicas das quais 
30 000 são produzidas em quantidades superiores a uma tonelada e, por conseguinte, serão 
regulamentadas no âmbito do sistema REACH. Destas substâncias, 95 % são comercializadas 
com poucas ou nenhumas referências a registos de dados de segurança e muitas delas 
suscitam as maiores preocupações. Apesar de estarmos expostos a um número crescente de 
substâncias químicas, ainda sabemos muito pouco sobre os seus efeitos que afectam 
especialmente as mulheres em idade fértil. Mesmo no tocante às substâncias químicas com 
elevados níveis de produção, só relativamente a 32 % destas se sabe se afectam, ou não, o 
desenvolvimento do embrião no útero. 
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Consequências para as mulheres e suas famílias

Tanto as mulheres, como as suas famílias são afectadas pelas substâncias químicas sintéticas, 
de diferentes maneiras devido às suas diferenças fisiológicas. As mulheres possuem mais 
tecidos adiposos que os homens, o que facilita a retenção de substâncias químicas 
bioacumuláveis. Também o corpo feminino está sujeito a maiores modificações ao longo da 
vida, visto que as mulheres atravessam diferentes estádios biológicos como a gravidez e a 
menopausa. Estas modificações são reguladas pelo sistema hormonal tornando as mulheres 
mais vulneráveis às substâncias químicas que perturbam o sistema endócrino.

Alguns cientistas mostram-se cada vez mais preocupados com a relação entre uma exposição 
a substâncias químicas e o desenvolvimento de cancro. Os cientistas presumem que 75 % dos 
cancros são provocados por mutações induzidas pelos factores ambientais.

Uma outra tendência preocupante no que diz respeito às substâncias químicas é a diminuição 
da fertilidade masculina. Ao longo das últimas décadas, verificou-se uma diminuição até 50 % 
do número de espermatozóides dos homens na Europa, nos Estados Unidos e na Austrália, 
suspeitando-se que na origem dessa redução estejam as substâncias químicas que afectam o 
sistema endócrino.

No que diz respeito à saúde do grupo mais vulnerável da população, as crianças, a poluição 
química do organismo tem início desde os primeiros estádios de desenvolvimento da criança. 
As substâncias químicas presentes no corpo da mãe são transmitidas ao feto através da 
placenta, ou após o parto, através do leite materno. Estas substâncias podem prejudicar o seu 
desenvolvimento e provocar danos irreversíveis. As substâncias químicas podem ter efeitos 
graves para a saúde das crianças a partir de níveis de concentração muito mais baixos do que 
em adultos, incluindo as substâncias químicas que prejudicam o desenvolvimento pré-natal do 
sistema nervoso central da criança, do sistema imunitário e do sistema reprodutivo. Estes 
efeitos apenas são perceptíveis quando a criança atinge a idade adolescente ou adulta podendo 
provocar dificuldades de aprendizagem, alergias, asma e mesmo cancro na infância.

As substâncias químicas devem ser seguras

Alarmado pela situação, um grupo de cientistas de renome organizou, em Maio de 2004, um 
painel subordinado ao tema O apelo de Paris sobre as doenças provocadas pela poluição 
química. Este painel exortou os legisladores a considerarem seriamente o problema das 
substâncias químicas e a tomarem medidas preventivas como a adopção de uma legislação 
que permita colmatar a actual lacuna de informações sobre substâncias químicas. 
Recomendou a eliminação progressiva das substâncias químicas mais perigosas, algumas das 
quais são conhecidas porque provocam cancro, se concentram nos tecidos humanos e não 
possuem capacidade de autodegradabilidade, impedem o desenvolvimento perinatal da 
criança e podem modificar o ADN.

A proposta relativa ao sistema REACH, apresentada pela Comissão, representa uma 
oportunidade única para garantir, a nível europeu, um elevado nível de protecção às mulheres, 
às suas famílias e ao ambiente. O sistema REACH permite à Europa assumir a liderança de 
um processo que visa terminar a experiência com substâncias químicas sintéticas, desprovida 
de controlo em todo o mundo. O sistema REACH pode velar por que o princípio da precaução 
com vista à protecção da saúde humana e do ambiente seja o princípio fundamental. Por 
conseguinte, é necessário apoiar o sistema REACH.
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No entanto, a actual proposta de regulamento apresenta um número considerável de 
insuficiências, o que poderá acarretar uma inadequada protecção das mulheres, das suas 
famílias e do ambiente. Por conseguinte, a relatora de parecer propõe a introdução das 
seguintes alterações na proposta de regulamento:

- a utilização de substâncias químicas que suscitem as maiores preocupações deverá ser 
substituída, na medida das disponibilidades, por alternativas mais seguras;

- devem ser reforçados os requisitos de dados relativos a substâncias químicas 
produzidas em quantidades reduzidas;

- os artigos importados devem estar sujeitos a normas de segurança equivalentes às 
normas aplicáveis aos artigos fabricados na UE;

- os consumidores, os retalhistas e outros utilizadores a jusante devem ter pleno acesso 
aos registos de dados de segurança relativos a substâncias químicas;

- convém reintroduzir o dever geral de prudência;

- os artigos de consumo que contêm substâncias sujeitas a autorização devem ser 
claramente rotulados.

Estas modificações são necessárias caso a UE pretenda concretizar o objectivo adoptado na 
Cimeira Mundial Sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada em 2002, nomeadamente de 
que, até 2020, as substâncias químicas sejam utilizadas e produzidas de maneira a não 
provocar efeitos graves para a saúde dos seres humanos e o ambiente. Estas alterações podem 
contribuir para proteger as mulheres contra os efeitos nefastos das substâncias químicas 
perigosas, permitindo aos seus filhos um início de vida sem necessidade de combate às 
substâncias tóxicas.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 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 Comissão* Alterações do Parlamento

Alteração 1
Citação 1, base jurídica

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente, o 
seu artigo 95º,

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o seu 
artigo 95º e o n° 1 do artigo 175° no que 
respeita ao título VII ("Autorização") e ao 

* Ainda não publicado em JO.
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título VIII ("Restrições"),

Justificação

O regulamento baseia-se no artigo 95°, que diz respeito ao mercado interno. O principal 
objectivo dos títulos do regulamento relativos à autorização e às restrições é a protecção do 
ambiente, pelo que o nº 1 do artigo 175° do Tratado é a base jurídica adequada para estes 
títulos.

Alteração 2
Considerando 2 bis (novo)

(2 bis) Todavia, relativamente a certas 
partes do regulamento o principal objectivo 
é assegurar um elevado nível de protecção 
do ambiente, sendo a base jurídica o n° 1 
do artigo 175°.

Or. en

Justificação

É aditado, como base jurídica, o nº 1 do artigo 175° relativo à protecção do ambiente, que 
deve ser igualmente referido no preâmbulo do regulamento.

Alteração 3
Considerando 2 ter (novo)

(2 ter) As mulheres, tal como os homens, 
acumulam substâncias químicas ao longo 
da vida. O organismo de uma mulher 
grávida contém um cocktail de substâncias 
químicas indesejáveis, às quais o feto está 
inevitavelmente exposto.

Alteração 4 
Considerando 4

(4) Para preservar a integridade do mercado 
interno e assegurar um elevado nível de 
protecção da saúde humana, especialmente 
da saúde dos trabalhadores, e do ambiente, é 
necessário garantir que as substâncias 

(4) Para preservar a integridade do mercado 
interno e assegurar um elevado nível de 
protecção da saúde humana, especialmente 
da saúde dos trabalhadores e de outras 
populações vulneráveis, e do ambiente, é 
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fabricadas na Comunidade estejam em 
conformidade com a legislação comunitária, 
inclusivamente se forem exportadas.

necessário garantir que as substâncias 
fabricadas na Comunidade estejam em 
conformidade com a legislação comunitária, 
inclusivamente se forem exportadas.

Justificação

O Parlamento Europeu considerou que "a protecção da saúde das crianças contra doenças 
causadas pelo ambiente constitui um investimento essencial para assegurar um 
desenvolvimento humano e económico adequado" (relatório Paulsen sobre uma estratégia 
europeia de ambiente e saúde) e solicitou a aplicação de restrições específicas a substâncias 
químicas para grupos de risco da população (relatório Ries sobre o plano de acção europeu 
em prol do ambiente e da saúde). O sistema REACH não deve ser apenas considerado como 
uma oportunidade especial para proteger a saúde dos trabalhadores, mas também dos 
grupos mais vulneráveis à exposição a substâncias químicas.

Alteração 5
Considerando 5

(5) A avaliação do funcionamento dos 
quatro instrumentos jurídicos principais que 
regem os produtos químicos na Comunidade 
(Directiva 67/548/CEE do Conselho, de 
27 de Junho de 1967, relativa à aproximação 
das disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas respeitantes à 
classificação, embalagem e rotulagem das 
substâncias perigosas, Directiva 88/379/CEE 
do Conselho, de 7 de Junho de 1988, relativa 
à aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros respeitantes à 
classificação, embalagem e rotulagem dos 
preparados perigosos (entretanto substituída 
pela Directiva 1999/45/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 31 de Maio de 
1999, relativa à aproximação das disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
respeitantes à classificação, embalagem e 
rotulagem das preparações perigosas), 
Regulamento (CEE) nº 793/93 do Conselho, 
de 23 de Março de 1993, relativo à avaliação 
e controlo dos riscos ambientais associados 
às substâncias existentes, e Directiva 
76/769/CEE do Conselho, de 
27 de Julho de 1976, relativa à aproximação 

(5) A avaliação do funcionamento dos 
quatro instrumentos jurídicos principais que 
regem os produtos químicos na Comunidade 
(Directiva 67/548/CEE do Conselho, de 
27 de Junho de 1967, relativa à aproximação 
das disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas respeitantes à 
classificação, embalagem e rotulagem das 
substâncias perigosas, Directiva 88/379/CEE 
do Conselho, de 7 de Junho de 1988, relativa 
à aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros respeitantes à 
classificação, embalagem e rotulagem dos 
preparados perigosos (entretanto substituída 
pela Directiva 1999/45/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 31 de Maio de 
1999, relativa à aproximação das disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
respeitantes à classificação, embalagem e 
rotulagem das preparações perigosas), 
Regulamento (CEE) nº 793/93 do Conselho, 
de 23 de Março de 1993, relativo à avaliação 
e controlo dos riscos ambientais associados 
às substâncias existentes, e Directiva 
76/769/CEE do Conselho, de 
27 de Julho de 1976, relativa à aproximação 
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das disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas dos Estados-Membros 
respeitantes à limitação da colocação no 
mercado e da utilização de algumas 
substâncias e preparações perigosas) 
identificou um conjunto de problemas no 
funcionamento da legislação comunitária 
relativa aos produtos químicos, problemas 
esses que induzem disparidades entre as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros, as 
quais afectam directamente o funcionamento 
do mercado interno neste domínio.

das disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas dos Estados-Membros 
respeitantes à limitação da colocação no 
mercado e da utilização de algumas 
substâncias e preparações perigosas) 
identificou um conjunto de problemas no 
funcionamento da legislação comunitária 
relativa aos produtos químicos, problemas 
esses que induzem disparidades entre as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros, as 
quais afectam directamente o funcionamento 
do mercado interno neste domínio e 
impedem uma protecção adequada da 
saúde pública e do ambiente.

Justificação

A legislação em vigor não só peca por induzir grandes disparidades entre as legislações 
nacionais, mas em particular por não prever uma protecção adequada da saúde pública e do 
ambiente contra as substâncias químicas perigosas.

Alteração 6
Considerando 20

(20) Uma vez que os produtores e 
importadores de artigos devem ser 
responsáveis pelos mesmos, convém impor 
um requisito de registo de substâncias que 
possam ser libertadas por artigos. No caso 
das substâncias susceptíveis de serem 
libertadas por artigos em quantidades 
suficientemente elevadas e de uma forma 
que tenha efeitos negativos para a saúde 
humana ou para o ambiente, a Agência 
deve ser notificada e estar dotada de 
competências para exigir a apresentação de 
um registo.

(20) Uma vez que os produtores e 
importadores de artigos devem ser 
responsáveis pelos mesmos, convém impor 
um requisito de registo de substâncias 
perigosas que fazem parte de artigos.

Justificação

Os artigos constituem uma das principais fontes de exposição às substâncias químicas. A 
utilização de substâncias perigosas nos artigos deve ser sujeita aos requisitos de registo.

Alteração 7
Considerando 31



PE 353.529v03-00 914/957 RR\586024PT.doc

PT

(31)  Tendo em vista a criação de um 
sistema harmonizado e simples, todos os 
registos devem ser apresentados à Agência. 
Para assegurar uma abordagem coerente e 
uma utilização eficaz dos recursos, a 
Agência deve verificar se todos os registos 
estão completos e assumir a 
responsabilidade por uma eventual rejeição 
final dos registos.

(31) Tendo em vista a criação de um sistema 
harmonizado e simples, todos os registos 
devem ser apresentados à Agência. Para 
assegurar que todos os registos são 
coerentes, estão completos e são de boa 
qualidade, deve ser efectuada uma 
auditoria independente antes da sua 
apresentação à Agência. A Agência assume 
a responsabilidade por uma eventual rejeição 
final dos registos.

Justificação

Actualmente, não é obrigatório avaliar a qualidade e o conteúdo dos processos de registo, 
uma vez que a Agência apenas verifica se estes estão completos (n° 2 do artigo 18°). Dado 
que uma avaliação recentemente efectuada pelas autoridades competentes dos Estados-
Membros revelou que apenas 31% das fichas de segurança possuíam um rigor absoluto, é 
essencial efectuar uma auditoria independente antes da apresentação de um registo à 
Agência, de forma a facilitar a sua tarefa.

Alteração 8
Considerando 34 bis (novo)

(34 bis) Mediante uma melhor coordenação 
dos recursos a nível comunitário, será 
possível contribuir para aprofundar os 
conhecimentos científicos indispensáveis 
ao desenvolvimento de métodos alternativos 
aos ensaios em animais vertebrados. Neste 
contexto, é essencial que a Comissão 
prossiga e aumente os seus esforços e tome 
as medidas necessárias para promover a 
investigação e o desenvolvimento de novos 
métodos alternativos que não utilizem 
animais, nomeadamente através do seu 
sétimo programa-quadro de investigação e 
desenvolvimento tecnológico.

Justificação

Recorda a obrigação de a Comunidade promover métodos alternativos aos ensaios em 
animais, já consagrada na Directiva 2003/15/CE relativa aos produtos cosméticos.

Alteração 9
Considerando 41 bis (novo)
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(41 bis) O desenvolvimento de um sistema 
de comunicação adequado e coerente 
facultará aos consumidores as informações 
e o aconselhamento necessários que lhes 
permitam gerir com segurança e eficácia os 
riscos decorrentes da utilização de 
substâncias químicas, preparações ou 
produtos derivados. Deve também ser 
examinada a possibilidade de facultar 
informações suplementares através de sítios 
Web, no intuito de dar cumprimento ao 
direito de os consumidores serem 
informados sobre os produtos que utilizam.

Justificação

Visa garantir o fornecimento de informações correctas.

Alteração 10
Considerando 52

(52) Para garantir um nível suficientemente 
elevado de protecção da saúde humana e do 
ambiente, as substâncias com propriedades 
muito preocupantes devem ser tratadas com 
precaução, pelo que as empresas que as 
utilizam devem demonstrar à autoridade 
que concede a autorização que os riscos 
estão adequadamente controlados. Se não 
for esse o caso, as utilizações podem mesmo 
assim ser autorizadas se as empresas 
demonstrarem que os benefícios da 
utilização da substância para a sociedade 
ultrapassam os riscos associados à sua 
utilização e que não existem substâncias 
nem tecnologias alternativas adequadas. A 
autoridade que concede a autorização deve, 
então, verificar o cumprimento desses 
requisitos, por meio de um procedimento de 
autorização baseado nos pedidos das 
empresas. Dado que as autorizações devem 
garantir um elevado nível de protecção em 
todo o mercado interno, é adequado que a 
Comissão seja a autoridade que concede a 
autorização. 

(52) Para garantir um nível suficientemente 
elevado de protecção da saúde humana, em 
particular das populações vulneráveis, e do 
ambiente, as substâncias com propriedades 
muito preocupantes devem ser substituídas 
por substâncias que não representem um 
risco para a saúde humana e para o 
ambiente. Se não for esse o caso, as 
utilizações de substâncias com propriedades 
muito preocupantes apenas podem ser 
autorizadas durante um período limitado se 
as empresas demonstrarem que os benefícios 
da utilização da substância para a sociedade 
ultrapassam os riscos associados à sua 
utilização e que não existem substâncias 
nem tecnologias alternativas adequadas. A 
autoridade que concede a autorização deve, 
então, verificar o cumprimento desses 
requisitos, por meio de um procedimento de 
autorização baseado nos pedidos das 
empresas. Dado que as autorizações devem 
garantir um elevado nível de protecção em 
todo o mercado interno, é adequado que a 
Comissão seja a autoridade que concede a 
autorização.
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Justificação

A fim de incentivar a substituição, as regras devem ser claras para as empresas e os 
utilizadores.

Alteração 11
Considerando 79

(79) A Agência deve estar dotada de uma 
Câmara de Recurso que garanta os direitos 
legais de recurso aos operadores afectados 
por decisões tomadas pela Agência.

(79) A Agência deve estar dotada de uma 
Câmara de Recurso que garanta os direitos 
legais de recurso a qualquer entidade 
afectada por decisões tomadas pela Agência.

Justificação

A expressão "qualquer entidade" é mais abrangente do que "operadores".

Alteração 12
Considerando 90 bis (novo) 

(90 bis) O sistema REACH deve permitir 
que os cidadãos, os trabalhadores e os 
consumidores estejam confiantes de que os 
produtos colocados no mercado são 
seguros e de que não existe o risco, em 
particular para as populações vulneráveis, 
de exposição a produtos químicos em 
quantidades ou misturas que representam 
um risco para a sua saúde ou para o 
ambiente.

Or. en

Justificação

Os produtos à venda devem ser seguros para os consumidores. É esta a garantia que o 
sistema REACH deve prestar.

Alteração 13
Considerando 91 bis (novo) 

(91 bis) A Comissão examinará a 
possibilidade de apresentar uma proposta 
tendo em vista a criação de uma marca 
europeia destinada a identificar e a 
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promover os artigos em cujos estádios do 
processo de produção foram cumpridas as 
obrigações decorrentes do presente 
regulamento.

Justificação

Uma marca a apor nos artigos permitiria o reconhecimento e a promoção dos agentes que 
cumprem as obrigações previstas no regulamento.

Alteração 14
Considerando 101 bis (novo)

(101 bis) O presente regulamento aplica-se 
sem prejuízo da Directiva 92/85/CEE do 
Conselho, de 19 de Outubro de 1992, 
relativa à implementação de medidas 
destinadas a promover a melhoria da 
segurança e da saúde das trabalhadoras 
grávidas, puérperas ou lactantes no 
trabalho (décima directiva especial na 
acepção do nº 1 do artigo 16º da Directiva 
89/391/CEE)1 e da directiva relativa à 
protecção da segurança e da saúde dos 
trabalhadores contra os riscos ligados à 
exposição a agentes químicos no trabalho 
(décima-quarta directiva especial na 
acepção do nº 1 do artigo 16º da Directiva 
89/391/CEE)2. A Directiva 98/24/CE 
continua a ser o principal instrumento 
jurídico relativo à protecção da saúde e da 
segurança dos trabalhadores contra os 
riscos relacionados com a exposição às 
substâncias químicas no trabalho. Os 
Estados-Membros e os parceiros sociais 
devem assegurar uma aplicação e um 
controlo mais eficazes da Directiva 
98/24/CE.
-------------------
  JO L 348 de 28.11.1992, p. 1.
2 JO L 131 de 5.5.1998, p. 11.

Justificação

O presente regulamento deverá ter igualmente em conta a directiva mais geral sobre saúde e 
segurança das grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho.
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Alteração 15
Artigo 1, n° 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 
precaução

O presente regulamento baseia-se no 
princípio da precaução.

Justificação

Esta alteração está relacionada com a introdução de um novo artigo relativo ao "dever de 
prudência" (para votação em bloco).

Dado que 70.000 produtos químicos estão potencialmente excluídos do âmbito de aplicação 
do regulamento REACH, o imperativo da protecção da saúde humana e do ambiente torna 
necessária a imposição aos fabricantes de produtos químicos e aos utilizadores a jusante de 
um dever geral de prudência, que implique terem os mesmos de provar a segurança da 
utilização. Esta disposição figurava no projecto submetido a consulta na Internet, mas no 
texto legislativo perdeu o seu estatuto inicial de obrigação legal para se tornar num princípio 
destituído de efeitos jurídicos. A presente alteração visa suprimir o mero princípio, uma vez 
que a disposição deverá ser reintroduzida com carácter juridicamente vinculativo.

Alteração 16
Artigo 3 bis (novo)

Artigo 3° bis
Dever de prudência

1. Os fabricantes, importadores e 
utilizadores a jusante velam por que sejam 
produzidas as informações necessárias e 
adoptadas as medidas necessárias para 
evitar os efeitos nocivos para a saúde 
humana ou para ao ambiente decorrentes 
do fabrico, importação, colocação no 
mercado ou utilização de substâncias 
estremes, em preparações ou em artigos, 
em condições de utilização normais e 
razoavelmente previsíveis.
2. Os fabricantes, importadores e 
utilizadores a jusante devem manter os 
registos necessários para dar cumprimento 
ao disposto no nº 1. Esses registos são 
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facultados, a pedido, às autoridades 
competentes e à Agência.

Justificação

Esta alteração está relacionada com a introdução de um novo artigo relativo ao "dever de 
prudência" (para votação em bloco).

Dado que 70.000 produtos químicos estão potencialmente excluídos do âmbito de aplicação 
do regulamento REACH, o imperativo da protecção da saúde humana e do ambiente torna 
necessária a imposição aos fabricantes de produtos químicos e aos utilizadores a jusante de 
um dever geral de prudência, que implique terem os mesmos de provar a segurança da 
utilização. Esta disposição figurava no projecto submetido a consulta na Internet, mas no 
texto legislativo perdeu o seu estatuto inicial de obrigação legal para se tornar num princípio 
destituído de efeitos jurídicos. A presente alteração visa suprimir o mero princípio, uma vez 
que a disposição deverá ser reintroduzida com carácter juridicamente vinculativo.

Alteração 17
Artigo 1, nº 3 bis (novo) 

3 bis. O presente regulamento tem por 
objectivo atingir um nível de protecção 
elevado e baseia-se nos princípios da 
precaução e da acção preventiva, da 
correcção, prioritariamente na fonte, dos 
danos causados ao ambiente e do 
poluidor-pagador.

Justificação

Este enunciado é idêntico ao do nº 2 do artigo 174º do Tratado que institui a Comunidade 
Europeia, que consagra os princípios básicos da legislação no domínio do ambiente, da qual 
o REACH constitui um elemento importante.

Alteração 18
Artigo 2, nº 2, alínea d bis) (nova)

d bis) Da legislação comunitária relativa ao 
ambiente.

Justificação

O regulamento REACH não tem por objectivo harmonizar as disposições relativas à 
protecção dos trabalhadores (ver alíneas a), b) e c)), nem a legislação comunitária relativa 
ao transporte de substâncias perigosas. O sistema REACH faculta informações sobre 
substâncias, que apoiarão a aplicação da legislação relativa à protecção dos trabalhadores e 



PE 353.529v03-00 920/957 RR\586024PT.doc

PT

ao transporte, que se aplica sem alterações. O mesmo se pode dizer da legislação relativa ao 
ambiente, cuja referência deve ser acrescentada.

Alteração 19
Artigo 2, nº 2 bis (novo)

2 bis. O presente regulamento aplica-se a 
todas as substâncias, artigos e preparações 
importados para o território da União 
Europeia.
O presente regulamento não deve, de forma 
alguma, favorecer as disparidades de 
tratamento entre as substâncias, os artigos 
e as preparações produzidos na União 
Europeia e as substâncias, artigos e 
preparações produzidos em países terceiros 
e introduzidos no território da União 
Europeia.

Justificação

O sistema REACH, tal como proposto pela Comissão, oferece um baixo nível de protecção à 
produção europeia face à concorrência desleal dos países do exterior da União. As normas 
comunitárias em vigor impõem parâmetros muito mais exigentes aos produtores europeus de 
substâncias químicas. Os importadores de artigos para a União Europeia devem submeter-se 
às mesmas normas que se aplicam aos produtores europeus. A alteração proposta preconiza 
a instituição de um quadro regulamentar equilibrado para os produtores europeus e não 
europeus.

Alteração 20
Artigo 3, nº 29 bis (novo) 

29 bis. Populações vulneráveis: seres 
humanos sensíveis, incluindo recém-
nascidos, bebés, crianças, mulheres 
grávidas, mulheres lactantes, doentes e 
imunodeprimidos, idosos, pessoas 
geneticamente sensíveis e outros grupos de 
risco identificados.

Justificação

É necessária uma definição de população vulnerável, a fim de assegurar a identificação de 
populações sensíveis e permitir que sejam tomadas medidas adequadas para reduzir os riscos 
para estas populações e a exposição a que estão sujeitas.
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Alteração 21
Artigo 3, nº 29 bis (novo)

29 bis. Pequenas e médias empresas: a 
definição constante da Recomendação 
2003/361/CE da Comissão, de 6 de Maio de 
20031;
________________________

1 JO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

Justificação

A fim de aplicar correctamente a legislação, considera-se necessário incluir a definição de 
"pequenas e médias empresas", enquanto destinatária particularmente sensível do 
procedimento. A presente alteração está ligada às outras alterações apresentadas aos artigos 
constantes do Título I: Aspectos gerais.

Alteração 22
Artigo 5, n° 4 bis (novo)

4 bis. Todos os pedidos de registo serão 
objecto de uma auditoria independente 
antes da sua apresentação à Agência, e o 
relatório de auditoria será apresentado à 
Agência em simultâneo com o pedido de 
registo. A auditoria constitui garante de 
que o registo está completo e é de boa 
qualidade. A auditoria é executada por 
uma organização independente do 
registando, mas os encargos são suportados 
pelo registando. A Agência formulará 
orientações sobre estas auditorias de 
qualidade.

Justificação

Actualmente, não é obrigatório avaliar a qualidade e o conteúdo dos processos de registo, 
uma vez que a Agência apenas verifica se estes estão completos (n° 2 do artigo 18°). Dado 
que uma avaliação recentemente efectuada pelas autoridades competentes dos Estados-
Membros revelou que apenas 31% das fichas de segurança possuíam um rigor absoluto, é 
essencial efectuar uma auditoria independente antes da apresentação de um registo à 
Agência, por forma a garantir a exactidão dos processos de registo.

Alteração 23
Artigo 5 bis (novo)



PE 353.529v03-00 922/957 RR\586024PT.doc

PT

Artigo 5º bis
Notificação de substâncias de baixo volume
1. Qualquer fabricante ou importador de 
uma substância em quantidades 
compreendidas entre 10 kg e uma tonelada 
por ano apresentará à Agência uma 
notificação respeitante a essa substância.
2. A notificação de uma substância em 
quantidades compreendidas entre 10 kg e 
uma tonelada por ano incluirá todas as 
seguintes informações, no formato 
especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108º, na medida 
em que o fabricante possa apresentá-las 
sem a realização de ensaios adicionais:
a) A identidade do fabricante ou 
importador, conforme especificado no 
ponto 1 do anexo IV;
b) A identidade da substância, conforme 
especificado no ponto 2.1 do anexo IV;
c) A classificação da substância;
d) Todas as informações existentes sobre as 
propriedades físico-químicas, ambientais 
ou em termos de saúde humana da 
substância.

Justificação

É conveniente introduzir no sistema REACH um requisito de notificação de substâncias em 
quantidades compreendidas entre 10 kg e uma tonelada por ano, a fim de ter conhecimento 
do total das substâncias existentes que são efectivamente produzidas e que informações estão 
disponíveis sobre as mesmas. No âmbito do actual sistema REACH, apenas teríamos 
conhecimento de cerca de 30 000 substâncias produzidas em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada. Contudo, o Inventário Europeu das Substâncias Químicas 
Existentes no Mercado (EINECS) inclui mais de 100 000 substâncias existentes.

Alteração 24
Artigo 6, n° 1

1. Qualquer produtor ou importador de 
artigos apresentará à Agência um registo de 
qualquer substância contida nesses artigos 

1. Qualquer produtor ou importador de 
artigos apresentará à Agência um registo de 
qualquer substância contida nesses artigos 
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caso se verifiquem todas as condições 
seguintes:

caso se verifiquem todas as condições 
seguintes:

a) a substância estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano, sendo cada tipo de artigo considerado 
separadamente,

-  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,

-  a substância cumprir os critérios para a 
classificação como perigosa, em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE,

c) a substância se destinar a ser libertada 
em condições de utilização normais e 
razoavelmente previsíveis.

- a substância estiver presente em 
concentrações superiores a 0,1% nesses 
artigos ou em materiais homogéneos desses 
artigos.

Justificação

Os artigos constituem uma das principais fontes de exposição às substâncias químicas. A 
referência ao "tipo de artigo" é inaceitável, na medida em que carece totalmente de clareza 
(por exemplo, uma cadeira com braços e uma cadeira sem braços corresponderão a um ou a 
dois tipos de artigos?). O volume total dos produtos importados constitui a única referência 
precisa. Este mesmo critério foi igualmente escolhido para as substâncias e as preparações. 
Limitar a obrigação de registo às substâncias perigosas presentes nos artigos e destinadas a 
ser libertadas revela-se insuficiente, porquanto não existe praticamente nenhum artigo que 
preencha essa condição. Todas as substâncias perigosas presentes em artigos acima de uma 
determinada concentração deveriam ser sujeitas à obrigação de registo.

Alteração 25
Artigo 6, n° 2

2. Qualquer produtor ou importador de 
artigos notificará a Agência de qualquer 
substância contida nesses artigos, nos 
termos do disposto no nº 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 



PE 353.529v03-00 924/957 RR\586024PT.doc

PT

normais e razoavelmente previsíveis, 
embora esta libertação não constitua uma 
função prevista do artigo,
d) a quantidade de substância libertada 
puder ter efeitos negativos para a saúde 
humana ou para o ambiente.

Justificação

Muitos artigos podem libertar produtos químicos perigosos. Contudo, as disposições actuais 
do regulamento REACH relativas a esses artigos são deficientes e equivalem a dizer "se 
existirem sérias razões para uma restrição, por favor notifiquem-nos". Esta medida não 
garante uma protecção adequada da saúde humana e do ambiente. Além disso, a condição 
respeitante aos potenciais efeitos negativos é demasiado subjectiva e controversa para poder 
ter alguma utilidade. Os artigos constituem uma das principais fontes de exposição às 
substâncias químicas. A utilização de substâncias perigosas em artigos deveria estar sujeita 
aos requisitos de registo previstos na alteração ao n° 1 do artigo 6°. 

Alteração 26
Artigo 6, n° 3

3. Se se verificarem as condições 
enunciadas no nº 2, as informações a 
notificar, apresentadas no formato 
especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108º, 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 nº 1 do artigo 18º;
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.

Justificação

Dado que a utilização de substâncias perigosas em artigos deveria estar sujeita aos 
requisitos de registo previstos na alteração ao n° 1 do artigo 6°, esta disposição torna-se 
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supérflua.

Alteração 27
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

Justificação

Dado que a utilização de substâncias perigosas nos artigos deveria ser sujeita a uma 
obrigação de registo, como preconizado na alteração ao nº 1 do artigo 6º, esta disposição 
não se justifica.

Alteração 28
Artigo 6, n° 5

5. Os nºs 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 nº 1 não se aplica às substâncias que já 
tenham sido registadas para essa utilização 
por um agente a montante da cadeia de 
abastecimento.

Justificação

A presente alteração assegura a coerência com as alterações que visam suprimir os nºs 2, 3 e 
4.

Alteração 29
Artigo 6, n° 6

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

6. O nº 1 aplicar-se-á três meses após o fim 
do prazo especificado no nº 3 do artigo 21º.

Justificação

A presente alteração assegura a coerência com as alterações que visam suprimir os nºs 2, 3 e 
4.

Alteração 30
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Artigo 6, n° 7

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

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

Justificação

A presente alteração assegura a coerência com as alterações que visam suprimir os nºs 2, 3 e 
4.

Alteração 31
Artigo 6 ter (novo) 

Artigo 6º ter
Marca europeia de qualidade

Até ...*, a Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório e, se necessário, uma proposta 
legislativa, sobre a criação de uma marca 
europeia de qualidade destinada a 
identificar e promover os artigos que, ao 
longo de todo o processo de produção, 
tenham sido produzidos em conformidade 
com os requisitos do presente regulamento.
______________
* Dois anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento. 

Justificação

Uma marca a apor nos artigos permitiria o reconhecimento e a promoção dos agentes que 
cumprem as obrigações previstas no regulamento.

Alteração 32
Artigo 10, nº 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 

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 formarão um 
consórcio para efectuar o registo. A partilha 
dos dados será obrigatória não só para os 
dados obtidos a partir de ensaios que 
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importadores, e com o seu consentimento, 
apresentará partes do registo em 
conformidade com os segundo, terceiro e 
quarto parágrafos.

envolvam animais vertebrados, mas para 
todos os ensaios necessários para fins de 
registo.

Justificação

A presente alteração justifica-se em virtude da necessidade de simplificar o processo de 
registo, sobretudo para reduzir e racionalizar os custos suportados pelas PME e visa 
garantir o acesso das PME e das respectivas associações aos consórcios a fim de evitar o 
abuso de posição dominante.

Alteração 33
Artigo 10, nº 2

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

2. Cada registando que sejam membro de um 
consórcio pagará uma taxa de registo 
proporcionada, com base nos critérios 
estabelecidos pela Agência.

Justificação

É necessário que a Agência estabeleça critérios de proporcionalidade para a taxa de registo, 
nomeadamente a fim de não sobrecarregar as PME, duramente afectadas pelo impacto desta 
nova legislação, e o montante da taxa de registo deve igualmente ser definido em função da 
dimensão dos registandos e das quantidades produzidas/importadas.

Alteração 34
Artigo 17, nº 2

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

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

A taxa deve ser proporcionada e basear-se 
nos critérios estabelecidos pela Agência, 
que deverão ter igualmente em conta as 
quantidades produzidas ou importadas.

Justificação

A fim de não sobrecarregar as PME, a Agência, ao definir o montante da taxa de registo, 
deve ter igualmente em conta a dimensão dos registandos e as quantidades 
produzidas/importadas.

Alteração 35
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Artigo 21, n° 1, alínea a)

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;

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, ou que satisfaçam os 
critérios de autorização referidos nas 
alíneas d), e) e f) do artigo 54° 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;

Justificação

O primeiro prazo para o registo de substâncias de integração progressiva proposto no 
âmbito do sistema REACH aplica-se às substâncias químicas produzidas em quantidades 
superiores a 1000 toneladas e às substâncias cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a 
reprodução (CMR) das categorias 1 e 2. Esta primeira fase deverá abranger igualmente as 
substâncias persistentes, bioacumuláveis e tóxicas (PBT) ou muito persistentes e muito 
bioacumuláveis (mPmB), dado o perigo particular que representam na medida em que 
passam para o embrião em desenvolvimento e podem provocar danos graves para a saúde. 
Uma vez que, no âmbito da autorização (cf. nº 3 do artigo 55º), é conferida prioridade às 
substâncias PBT ou mPmB, essas substâncias devem ser igualmente integradas a breve 
trecho no sistema REACH para garantir a coerência com a autorização. 

Alteração 36
Artigo 31 bis (novo)

Artigo 31º bis
Obrigação de comunicar informações sobre 
as substâncias que fazem parte de artigos
Os utilizadores a jusante que incorporem 
num artigo uma substância ou preparação 
para a qual foi elaborada uma ficha de 
segurança, e os que subsequentemente 
manipularem ou transformarem esse 
artigo, transmitirão a ficha de segurança a 
todos os destinatários do artigo ou seus 
derivados. O público não é considerado 
como destinatário.
O público tem o direito de solicitar ao 
produtor ou importador informações sobre 
as substâncias presentes num artigo por 
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este produzido ou importado. O produtor 
ou importador deverá responder no prazo 
de 15 dias úteis.

Justificação

Os produtores de artigos, os retalhistas e o público devem ter a possibilidade de saber que 
substâncias específicas estão presentes no artigo final e de procurar alternativas mais 
seguras, se tal for necessário. É estabelecido um prazo de quinze dias úteis em referência ao 
prazo de resposta constante do Regulamento (CE) nº 1049/2001, relativo ao acesso do 
público aos documentos das instituições comunitárias.

Alteração 37
Artigo 53, n° 2 bis (novo)

2 bis. A importação e a colocação no 
mercado de um artigo que contenha uma 
substância incluída no anexo XIII serão 
consideradas como uma utilização dessa 
substância.

Justificação

A proposta REACH não contém disposições especificamente aplicáveis aos artigos de 
importação que contenham substâncias sujeitas a autorização. Os importadores de tais 
artigos devem estar sujeitos às mesmas obrigações que os outros operadores na UE, a fim de 
garantir uma protecção eficaz da saúde humana e, em particular, das mulheres e das suas 
famílias. Não rectificar esta situação faria pesar uma séria ameaça sobre a protecção da 
saúde e do ambiente e a competitividade de alguns sectores industriais específicos.

Alteração 38
Artigo 55, n° 1, alínea e)

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

Suprimido

Justificação

As derrogações gerais ao requisito de autorização não devem ser permitidas, a fim de 
garantir a plena aplicação do princípio da substituição.

Alteração 39
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Artigo 55, n° 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:

Suprimido

a) A legislação comunitária específica 
existente que imponha requisitos mínimos 
relacionados com a protecção da saúde ou 
do ambiente para a utilização da 
substância, como, por exemplo, limites de 
exposição profissional vinculativos, limites 
de emissões, etc.;
b) Obrigações legais existentes para que se 
tomem as medidas técnicas e de gestão 
apropriadas com vista a assegurar a 
conformidade com quaisquer normas 
pertinentes no domínio da saúde, da 
segurança e do ambiente em relação à 
utilização da substância.

Justificação

As derrogações gerais ao requisito de autorização não devem ser permitidas, a fim de 
garantir a plena aplicação do princípio da substituição.

Alteração 40
Artigo 55, n° 4, alínea b)

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

Suprimido

Justificação

As derrogações gerais ao requisito de autorização não devem ser permitidas, a fim de 
garantir a plena aplicação do princípio da substituição.

Alteração 41
Artigo 57, n° 2

2. Será concedida uma autorização se o 
risco da utilização da substância para a 
saúde humana ou para o ambiente, 
decorrente das propriedades intrínsecas 
especificadas no anexo XIII, estiver 

Suprimido



RR\586024PT.doc 931/957 PE 353.529v03-00

PT

devidamente controlado, em conformidade 
com a parte 6 do anexo I, e documentado 
no relatório de segurança química do 
requerente.
A Comissão não terá em consideração o 
seguinte: 
a) Os riscos para a saúde humana e para o 
ambiente das emissões da substância a 
partir de uma instalação à qual se 
concedeu uma autorização de acordo com a 
Directiva 96/61/CE do Conselho;
b) Os riscos para o ambiente aquático e por 
ele veiculados resultantes das descargas da 
substância provenientes de uma fonte 
tópica, sujeita à exigência de 
regulamentação prévia, tal como referido 
no nº 3 do artigo 11.º da 
Directiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho e na legislação 
adoptada ao abrigo do seu artigo 16º;
c) Os riscos para a saúde humana 
decorrentes da utilização de uma 
substância num dispositivo médico 
regulamentado pela Directiva 90/385/CEE 
do Conselho, pela Directiva 93/42/CEE do 
Conselho ou pela Directiva 98/79/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

Justificação

O requisito de autorização só poderá assegurar o elevado nível de protecção requerido se 
substituir as substâncias que suscitam uma grande preocupação por substâncias ou 
tecnologias alternativas adequadas, sempre que tal for possível. Manter a noção de "controlo 
adequado" significa avalizar a continuação da utilização e da libertação no ambiente de 
substâncias extremamente preocupantes, independentemente da existência de razões 
socioeconómicas para tais utilizações, bem como da existência de alternativas mais seguras, 
o que comprometeria de modo significativo a eficácia do sistema REACH em matéria de 
protecção da saúde humana e do ambiente.

Fixar limites de emissões não é uma forma satisfatória de regulamentar a utilização de 
substâncias químicas que suscitam uma grande preocupação e não permite assegurar um 
elevado nível de protecção.

Alteração 42
Artigo 57, nº 3, parte introdutória
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3. Se não for possível conceder uma 
autorização nos termos do nº 2, a 
autorização poderá, ainda assim, ser 
concedida se se demonstrar que os 
benefícios socioeconómicos são superiores 
ao risco para a saúde humana ou para o 
ambiente decorrente da utilização da 
substância e se não existirem substâncias 
nem tecnologias alternativas adequadas. 
Essa decisão será tomada depois de 
considerados, em conjunto, os seguintes 
elementos:

3. A autorização será concedida se se 
demonstrar que os benefícios 
socioeconómicos são superiores ao risco 
para a saúde humana, nomeadamente dos 
trabalhadores e das populações 
vulneráveis, ou para o ambiente decorrente 
da utilização da substância e se não 
existirem substâncias nem tecnologias 
alternativas adequadas, e se forem 
adoptadas medidas para minimizar a 
exposição e as descargas, bem como as 
emissões e outras libertações para o 
ambiente. Essa decisão será tomada depois 
de considerados, em conjunto, os seguintes 
elementos:

Justificação

Relacionada com a alteração que suprime o nº 2 do artigo 57º. Se se partir do princípio que 
as autorizações têm sempre em linha de conta os factores socioeconómicos e a 
disponibilidade de alternativas mais seguras, a concessão de autorizações pode tornar-se 
sistemática. Essas autorizações só deveriam ser concedidas se não existirem alternativas 
mais seguras, se a utilização dessa substância for indispensável para a sociedade e se forem 
adoptadas medidas para reduzir a exposição e a libertação para o ambiente. A tomada em 
consideração destes riscos deveria incluir o risco para os trabalhadores e as populações 
vulneráveis.

Alteração 43
Artigo 57, n° 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 nº 3 estarão 
normalmente limitadas por um prazo.

6. As autorizações estarão sujeitas a 
períodos de revisão e à apresentação de 
planos de substituição, e poderão depender 
da satisfação de outras condições, 
nomeadamente um controlo. As 
autorizações estarão limitadas por um prazo 
máximo de cinco anos.

Justificação

Todas as autorizações devem ser limitadas no tempo, pois uma revisão periódica tornará 
possível (e incentivará) a adaptação ao progresso técnico (por exemplo, a tomada em 
consideração de novas informações sobre riscos, exposição, benefícios socioeconómicos e 
alternativas disponíveis). A presente alteração é consentânea com a legislação vigente 
aplicável aos biocidas e aos pesticidas. Na ausência de períodos de revisão regulares, 
perder-se-ia o incentivo à inovação e ao desenvolvimento de alternativas mais seguras. Cada 
autorização deveria incluir um plano de substituição.
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Alteração 44
Artigo 57, n° 7

7. A autorização especificará: 7. A autorização especificará:

a) A(s) pessoa(s) a quem a autorização é 
concedida;

a) A(s) pessoa(s) a quem a autorização é 
concedida;

b) A identidade da(s) substância(s); b) A identidade da(s) substância(s);

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

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

c bis) A duração da validade da 
autorização;

d) As condições em que a autorização é 
concedida;

d) As condições em que a autorização é 
concedida;

e) Um eventual período de revisão; e) O período de revisão;

f) Qualquer disposição de controlo. f) Qualquer disposição de controlo.

f bis) O plano de substituição;

Justificação

Todas as autorizações devem ser limitadas no tempo, pois uma revisão periódica tornará 
possível (e incentivará) a adaptação ao progresso técnico (por exemplo, a tomada em 
consideração de novas informações sobre riscos, exposição, benefícios socioeconómicos e 
alternativas disponíveis). Na ausência de períodos de revisão regulares, perder-se-ia o 
incentivo à inovação e ao desenvolvimento de alternativas mais seguras. Cada autorização 
deveria incluir um plano de substituição.

Alteração 45
Artigo 58, n° 1

1. As autorizações concedidas de acordo 
com o nº 3 do artigo 57º 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.

1. As autorizações 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.

Se não puder demonstrar que o risco está 
adequadamente controlado, o requerente 

O requerente apresentará uma actualização 
da análise socioeconómica, a análise das 
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apresentará uma actualização da análise 
socioeconómica, a análise das alternativas e 
o plano de substituição incluído no pedido 
original.

alternativas e o plano de substituição 
incluído no 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.

Se quaisquer outros elementos do pedido 
original tiverem sido alterados, apresentará 
também actualizações desses elementos.

Justificação

A presente alteração assegura a coerência com o objectivo de definir um prazo para as 
autorizações e de aplicar o princípio da substituição.

Alteração 46
Artigo 58, nº 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 grave para a 
saúde humana ou para o ambiente, a 
Comissão poderá suspender a autorização na 
pendência da revisão, tendo em conta a 
proporcionalidade.

Justificação

Não existem critérios para determinar se um risco é grave e imediato, pelo que cabe à 
Comissão decidir quando, com base em critérios proporcionados às condições efectivas, deve 
suspender, modificar ou revogar a autorização durante a revisão.

Alteração 47
Artigo 59, n° 4

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 

c) O pedido para a autorização, 
especificando a ou as utilizações para as 
quais se pede a autorização e abrangendo a 
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utilização da substância em preparações e/ou 
a sua incorporação em artigos, se for 
pertinente;

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 
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.

d) A menos que já tenha sido apresentado 
como parte do registo, um relatório de 
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, bem 
como medidas de gestão dos riscos;
d bis) Uma análise socioeconómica 
realizada de acordo com o anexo XV;
d ter) Uma análise das alternativas, tendo 
em consideração os seus riscos e a 
viabilidade técnica e económica da 
substituição, acompanhada por um plano 
de substituição que inclua a investigação e 
o desenvolvimento, bem como um 
calendário das medidas propostas pelo 
requerente.

Justificação

A presente alteração assegura a coerência com o objectivo de sujeitar as autorizações a uma 
análise socioeconómica e à existência de alternativas. Todos os pedidos de autorização 
deveriam incluir um plano de substituição e medidas de gestão dos riscos. 

Alteração 48
Artigo 59, n° 5

5. O pedido pode incluir: Suprimido
a) Uma análise socioeconómica realizada 
de acordo com o anexo XV;
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.
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Justificação

Relacionada com a alteração ao nº 4 do artigo 59º, que confere a estas disposições um 
carácter vinculativo.

Alteração 49
Artigo 59, n° 6

6. O pedido não incluirá nenhum dos 
seguintes elementos: 

Suprimido

a) Os riscos para a saúde humana e para o 
ambiente das emissões da substância a 
partir de uma instalação à qual se 
concedeu uma autorização de acordo com a 
Directiva 96/61/CE;
b) Os riscos para o ambiente aquático e por 
ele veiculados resultantes das descargas da 
substância provenientes de uma fonte 
tópica, sujeita à exigência de 
regulamentação prévia, tal como referido 
no nº 3 do artigo 11º da 
Directiva 2000/60/CE e na legislação 
adoptada ao abrigo do seu artigo 16º;
c) Os riscos para a saúde humana 
decorrentes da utilização de uma 
substância num dispositivo médico 
regulamentado pelas 
Directivas 90/385/CEE, 93/42/CEE ou 
98/79/CE.

Justificação

É importante ter em conta a vasta gama de utilizações dos produtos químicos em causa, em 
particular as que são abrangidas por regulamentações em que o impacto ambiental das 
substâncias não é contemplado, mas também as que se prendem com outras fontes eventuais 
de emissão e exposição. Fixar limites de emissões não é uma forma satisfatória de 
regulamentar a utilização de substâncias químicas que suscitam uma grande preocupação 
(em particular as substâncias PBT e mPmB) e não permite assegurar um elevado nível de 
protecção da saúde humana e do ambiente. É importante que os pedidos de autorização 
tenham plenamente em conta os riscos para a saúde humana e para o ambiente, mesmo se 
existirem valores-limite de emissão.

Alteração 50
Artigo 62
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Obrigação dos titulares de autorizações Dever de informação relativamente à 
utilização de substâncias sujeitas a 
autorização

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.

Todas as substâncias cuja utilização tenha 
sido autorizada e todas as preparações e 
artigos que contenham substâncias cuja 
utilização tenha sido autorizada nessas 
preparações e artigos serão rotulados. O 
rótulo incluirá: 
a) o nome da substância,
b) a classificação da substância e os 
símbolos e indicações dos perigos 
correspondentes, em conformidade com a 
Directiva 67/548/CEE,
c) a menção de que a substância está 
sujeita a autorização,
d) a utilização para a qual a substância foi 
autorizada.

Justificação

As obrigações dos titulares de autorizações, tal como propostas, não são suficientes para 
assegurar a devida consciencialização. É essencial que os numerosos utilizadores de 
substâncias químicas na cadeia de produção e de abastecimento, o público em geral e o 
sector da gestão dos resíduos possam obter informações relativas à utilização das 
substâncias químicas que suscitam uma grande preocupação e que estão sujeitas a 
autorização.

Alteração 51
Artigo 65, n° 1, parágrafo 1

1. Se existir um risco inaceitável para a 
saúde humana ou para o ambiente, 
decorrente do fabrico, utilização ou 
colocação no mercado de substâncias, que 
careça de uma abordagem comunitária, o 
anexo XVI será alterado de acordo com o 
procedimento referido no nº 3 do artigo 
130º, adoptando novas restrições ou 
alterando as actuais no anexo XVI, no que 
diz respeito ao fabrico, à utilização e/ou à 

1. Se existir um risco inaceitável para o 
ambiente ou para a saúde humana, 
nomeadamente para as populações 
vulneráveis, decorrente do fabrico, 
utilização ou colocação no mercado de 
substâncias, que careça de uma abordagem 
comunitária, o anexo XVI será alterado de 
acordo com o procedimento referido no nº 3 
do artigo 130º, adoptando novas restrições 
ou alterando as actuais no anexo XVI, no 
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colocação no mercado das substâncias, 
estremes, em preparações ou em artigos, de 
acordo com o procedimento instituído nos 
artigos 66º a 70º.

que diz respeito ao fabrico, à utilização e/ou 
à colocação no mercado das substâncias, 
estremes, em preparações ou em artigos, de 
acordo com o procedimento instituído nos 
artigos 66º a 70º.

Justificação

A adopção de restrições no âmbito do regulamento REACH deve compreender explicitamente 
um exame dos riscos para as populações vulneráveis.

Alteração 52
Artigo 70, nº 2 bis (novo)

2 bis. No caso de uma substância que já 
esteja regulamentada pelo anexo XVI e se 
estiverem satisfeitas as condições previstas 
no artigo 65°, a Comissão elaborará um 
projecto de alteração ao anexo XVI, no 
prazo de três meses a contar da recepção do 
parecer do Comité de Análise 
Socioeconómica ou, se o referido comité 
não formular um parecer, no fim do prazo 
fixado no artigo 68º, consoante a data que 
ocorra primeiro.
Se o projecto de alteração não estiver de 
acordo com algum dos pareceres da 
Agência, a Comissão incluirá em anexo 
uma explicação pormenorizada dos motivos 
para as diferenças.
No caso de uma substância que não esteja 
regulamentada pelo anexo XVI, a 
Comissão apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, no prazo 
especificado, uma proposta de alteração do 
anexo XVI.

Justificação

No âmbito da Directiva 76/769/CEE em vigor, o Parlamento Europeu e o Conselho 
desempenham um papel nas decisões relativas a certas restrições aplicáveis aos produtos 
químicos, como a proibição da utilização de ftalatos em determinados brinquedos. Esta 
alteração visa manter esse procedimento e não reforça o papel da Comissão.

Alteração 53
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Artigo 72, n° 1, alínea c)

c) Um Comité de Avaliação dos Riscos que 
será responsável pela elaboração do parecer 
da Agência sobre os pedidos de autorização, 
as propostas de restrições e qualquer outra 
questão decorrente da aplicação do presente 
regulamento, que diga respeito aos riscos 
para a saúde humana ou para o ambiente;

c) Um Comité de Avaliação dos Riscos e 
Alternativas que será responsável pela 
elaboração do parecer da Agência sobre os 
pedidos de autorização, as propostas de 
restrições, a avaliação da existência de 
alternativas e qualquer outra questão 
decorrente da aplicação do presente 
regulamento, que diga respeito aos riscos 
para a saúde humana ou para o ambiente;

Justificação

Trata-se de uma alteração de carácter transversal: em caso de alteração da designação e 
âmbito de competências do Comité, cumpre introduzir a mesma alteração em todo o texto. A 
presente alteração reforça o intento segundo o qual o processo decisório no âmbito das 
disposições em matéria de autorização terá sistematicamente em conta a existência de 
alternativas mais seguras.

Alteração 54
Artigo 75, nº 1

1. O Conselho de Administração será 
composto por seis representantes dos 
Estados-Membros nomeados pelo Conselho 
e seis representantes nomeados pela 
Comissão, bem como por três elementos 
das partes interessadas, nomeados pela 
Comissão e sem direito a voto.

1. O Conselho de Administração será 
composto por quatro representantes 
nomeados pela Comissão e dez membros 
nomeados pelo Conselho, em concertação 
com o Parlamento Europeu, dos quais 
quatro membros devem ser escolhidos na 
mesma medida com base na sua 
experiência em associações representativas 
dos consumidores, das populações 
vulneráveis, da indústria e das PME.

Or. it

Justificação

A composição do Conselho de Administração deveria ser devidamente equilibrada. É 
necessário garantir o envolvimento de todas as instituições, incluindo a consulta do 
Parlamento Europeu e, do mesmo modo, garantir a presença permanente de membros 
escolhidos equitativamente entre as associações de consumidores, representantes dos 
interesses de grupos populacionais vulneráveis, a indústria (grande indústria) e PME, isto é, 
todas as entidades sobre as quais o regulamento terá impacto. A referência às populações 
vulneráveis tem como ponto de partida as alterações apresentadas pela Deputada Hiltrud 
Breyer e abrange os grupos populacionais particularmente expostos, como os recém-
nascidos, as crianças, as mulheres grávidas e em aleitamento e as pessoas idosas.
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Alteração 55
Artigo 115, n° 1

1. O acesso às informações não 
confidenciais apresentadas nos termos do 
presente regulamento será permitido, no 
tocante a documentos detidos pela Agência, 
em conformidade com o Regulamento (CE) 
nº 1049/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho. A Agência disponibilizará essas 
informações mediante pedido, nos termos do 
nº 2, alínea d), do artigo 73º.

1. O acesso às informações não referidas no 
artigo 116° apresentadas nos termos do 
presente regulamento será permitido, no 
tocante a documentos detidos pela Agência, 
em conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 1049/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho. A Agência disponibilizará, 
mediante pedido, essas informações ao 
público no seu sítio Web, nos termos do nº 
2, alínea d), do artigo 73º.

Justificação

É conveniente especificar que o artigo 115° se aplica unicamente às informações que 
pertencem à "zona cinzenta", ou seja, as informações que não são especificamente referidas 
no artigo 116° (que são sempre não confidenciais ou confidenciais). Se o pedido de acesso às 
informações for deferido, estas informações devem ser postas à disposição do público da 
mesma maneira que as informações que são sempre não confidenciais.

Alteração 56
Artigo 122, parágrafo 1 bis (novo)

A Agência é autorizada pelos 
Estados-Membros a realizar controlos e 
actividades e define orientações destinadas 
a harmonizar os sistemas de controlo e a 
torná-los mais eficazes.

Justificação

A gestão do sistema REACH depende de uma aplicação harmonizada das suas disposições 
em todo o mercado comum e de um sistema de controlo eficaz. Consequentemente, a Agência 
deveria ter competência para poder solicitar aos Estados-Membros a realização de controlos 
ou de actividades.

Alteração 57
Artigo 123, nº 1

1. Os Estados-Membros estabelecerão 
disposições relativas às sanções aplicáveis 
em caso de infracção ao disposto no presente 
regulamento e tomarão todas as medidas 
necessárias para garantir a sua aplicação. As 
sanções assim previstas devem ser eficazes, 

1. Os Estados-Membros estabelecerão, com 
base numa série de orientações elaboradas 
pela Agência, disposições relativas às 
sanções aplicáveis em caso de infracção ao 
disposto no presente regulamento e tomarão 
todas as medidas necessárias para garantir a 
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proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros notificarão essas 
disposições à Comissão até 18 meses após a 
entrada em vigor do presente regulamento e 
qualquer alteração posterior das mesmas no 
mais breve prazo possível.

sua aplicação. As sanções assim previstas 
devem ser eficazes, proporcionadas e 
dissuasivas. Os Estados-Membros 
notificarão essas disposições à Comissão e à 
Agência até 18 meses após a entrada em 
vigor do presente regulamento e qualquer 
alteração posterior das mesmas no mais 
breve prazo possível.

Justificação

Deixar o sistema de sanções unicamente ao critério dos Estados-Membros conduziria à 
existência de uma série de sistemas de sanções no interior da UE. Só a harmonização dos 
sistemas de sanções e da sua aplicação poderá contribuir para atingir os objectivos do 
regulamento REACH e para garantir a eficácia das sanções.

Alteração 58
Anexo I, ponto 0.5, nº 4

Se, em resultado das etapas 1 a 4, o 
fabricante ou importador concluir que a 
substância ou preparação satisfaz os critérios 
para ser classificada de perigosa da Directiva 
67/548/CEE ou da Directiva 1999/45/CE ou 
é PBT ou mPmB, a avaliação de segurança 
química contemplará ainda as seguintes 
etapas:

Se, em resultado das etapas 1 a 4, o 
fabricante ou importador concluir que a 
substância ou preparação satisfaz os critérios 
para ser classificada de perigosa da Directiva 
67/548/CEE ou da Directiva 1999/45/CE ou 
é PBT ou mPmB ou que existem outros 
motivos razoáveis que suscitem 
preocupação, a avaliação de segurança 
química contemplará ainda as seguintes 
etapas:

Justificação

Não se afigura razoável eliminar automaticamente a avaliação da exposição e a 
caracterização dos riscos no caso das substâncias que não são classificadas como perigosas 
ou que não são PBT/mPmB. A exposição a um volume elevado de substâncias utilizadas 
localmente em maiores quantidades pode, por exemplo, ter repercussões no ambiente local, 
mesmo que a substância não responda aos requisitos de classificação ambiental. 

Alteração 59
Anexo I, ponto 1.4.1

1.4.1. Com base nos resultados das três 
primeiras etapas, deverão ser determinados 
para a substância um ou mais DNEL que 
reflictam a(s) via(s), a duração e a 
frequência prováveis de exposição. Em 

1.4.1. Com base nos resultados das três 
primeiras etapas, deverão ser determinados 
para a substância um ou mais DNEL que 
reflictam a(s) via(s), a duração e a 
frequência prováveis de exposição. Em 
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função do perfil ou perfis de exposição, 
poderá ser suficiente um único DNEL. 
Todavia, atentos os dados disponíveis e o 
perfil ou perfis de exposição do ponto 5 do 
relatório de segurança química, pode ser 
necessário determinar DNEL diferentes para 
cada população humana pertinente (por 
exemplo, trabalhadores, consumidores e 
pessoas que possam ser expostas 
indirectamente, através do ambiente) e, 
eventualmente, para determinadas 
subpopulações (por exemplo, crianças e 
mulheres grávidas), bem como para 
diferentes vias de exposição. Será necessária 
uma justificação pormenorizada, 
especificando, nomeadamente, as razões de 
escolha dos dados utilizados, a via de 
exposição (oral, dérmica ou por inalação) e a 
duração e frequência de exposição à 
substância para as quais o DNEL for válido. 
Se for provável mais do que uma via de 
exposição, deve ser determinado um DNEL 
para cada via de exposição e para a 
exposição resultante da combinação de todas 
essas vias. Na determinação de um DNEL 
serão tidos em conta, nomeadamente, os 
seguintes factores:

função do perfil ou perfis de exposição, 
poderá ser suficiente um único DNEL. 
Todavia, atentos os dados disponíveis e o 
perfil ou perfis de exposição do ponto 5 do 
relatório de segurança química, pode ser 
necessário determinar DNEL diferentes para 
cada população humana pertinente (por 
exemplo, trabalhadores, consumidores e 
pessoas que possam ser expostas 
indirectamente, através do ambiente) e para 
as populações vulneráveis, bem como para 
diferentes vias de exposição. Será necessária 
uma justificação pormenorizada, 
especificando, nomeadamente, as razões de 
escolha dos dados utilizados, a via de 
exposição (oral, dérmica ou por inalação) e a 
duração e frequência de exposição à 
substância para as quais o DNEL for válido. 
Se for provável mais do que uma via de 
exposição, deve ser determinado um DNEL 
para cada via de exposição e para a 
exposição resultante da combinação de todas 
essas vias. Na determinação de um DNEL 
serão tidos em conta, nomeadamente, os 
seguintes factores:

i) As incertezas decorrentes, entre outros 
factores, da variabilidade dos dados 
experimentais e da variação dentro da 
mesma espécie e entre espécies;

i) As incertezas decorrentes, entre outros 
factores, da variabilidade dos dados 
experimentais e da variação dentro da 
mesma espécie e entre espécies;

ii) A natureza e a gravidade do efeito; ii) A natureza e a gravidade do efeito;

iii) A população humana à qual se aplica a 
informação quantitativa e/ou qualitativa de 
exposição.

iii) A população humana à qual se aplica a 
informação quantitativa e/ou qualitativa de 
exposição.

iv) As sensibilidades específicas das 
populações vulneráveis;
v) Quaisquer indícios de efeitos atípicos, 
especialmente nos casos em que o modo de 
acção permanece desconhecido ou não é 
suficientemente caracterizável;
vi) Eventual exposição simultânea a outras 
substâncias químicas.
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Justificação

O Parlamento Europeu considerou que "a protecção da saúde das crianças contra doenças 
causadas pelo ambiente constitui um investimento essencial para assegurar um 
desenvolvimento humano e económico adequado" (relatório Paulsen sobre uma estratégia 
europeia de ambiente e saúde) e solicitou a aplicação de restrições específicas a substâncias 
químicas para grupos de risco da população (relatório Ries sobre o plano de acção europeu 
em prol do ambiente e da saúde). O sistema REACH não deve ser apenas considerado como 
uma oportunidade especial para proteger a saúde dos trabalhadores, mas também dos 
grupos mais vulneráveis à exposição a substâncias químicas.

Alteração 60
Anexo V, ponto 7.1 bis (novo) 

Coluna 1
7.1 bis. Degradação
7.1 bis.1. Biótica
7.1 bis.1.1. Elevada biodegradabilidade
Coluna 2
7.1 bis. Se a avaliação de segurança 
química em conformidade com o anexo I 
apontar para a necessidade de investigar 
mais profundamente a degradação da 
substância, o registando proporá os estudos 
de simulação (pontos 7.2.1.2 a 7.2.1.4 do 
anexo VII), que também poderão ser 
solicitados pela autoridade competente do 
Estado-Membro avaliador em 
conformidade com os artigos 39º, 40º ou 
44º. A escolha do(s) ensaio(s) apropriado(s) 
dependerá dos resultados da avaliação de 
segurança.
7.1 bis.1.1. Estudo não exigido se a 
substância for inorgânica.

Justificação

Reintrodução de um ensaio de biodegradabilidade para as substâncias em quantidades 
compreendidas entre 1 e 10 toneladas por ano, em conformidade com o que a Comissão tinha 
previsto no seu projecto de proposta. Se este ensaio não for reintroduzido, uma propriedade 
que suscita uma grande preocupação não seria avaliada no caso de dois terços das 
substâncias abrangidas pelo regulamento REACH. A formulação é retomada directamente do 
anexo VI. Caso esta alteração seja aprovada, há que suprimir a parte correspondente do 
anexo VI.
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18.7.2005

PARECER DA COMISSÃO DAS PETIÇÕES 

destinado à Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, à 
avaliação, à autorização e à restrição de produtos químicos (REACH), que cria a Agência 
Europeia dos Produtos Químicos e que altera a Directiva 1999/45/CE e o Regulamento (CE)  
nº …/… relativo aos Poluentes Orgânicos Persistentes
(COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Relator de parecer: David Hammerstein Mintz

BREVE JUSTIFICAÇÃO

1. Contexto

A actual legislação aplicável aos produtos químicos tem sido, em grande parte, incapaz de 
assegurar um nível adequado de protecção da saúde humana e do ambiente contra os riscos 
associados à produção e utilização de substâncias químicas. A falta de conhecimentos 
disponíveis sobre as propriedades de cerca de 100 000 das chamadas substâncias existentes 
colocadas no mercado antes de 1981 suscita especiais preocupações. Assim, chegou-se a um 
amplo consenso sobre a necessidade de um novo quadro regulamentar na UE que reforce a 
protecção da saúde humana e do ambiente e que, ao mesmo tempo, mantenha a 
competitividade e melhore a capacidade de inovação da indústria química da UE.

Embora os objectivos do novo quadro legislativo contem com o apoio das principais partes 
interessadas, que participaram num vasto processo de consulta promovido pela Comissão 
antes da publicação da proposta, houve um aceso debate, principalmente entre peritos e 
representantes de grupos de interesses, sobre que forma a legislação deve tomar para melhor 
realizar esses objectivos. No entanto, os efeitos da futura legislação serão sentidos, 
principalmente, pelos cidadãos comuns. Se a nova legislação for eficaz, ela terá, sem dúvida, 
um impacto directo na saúde e na qualidade de vida de milhões de pessoas.

A Comissão das Petições recebeu diversas petições a este respeito, nas quais se manifestavam 
preocupações em relação a diferentes aspectos da proposta da Comissão e que foram 
subscritas, no total, por mais de 578 000 cidadãos. A Comissão das Petições quer que aquelas 
vozes também sejam ouvidas, a par do debate técnico entre especialistas, pelo que decidiu 
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elaborar o presente parecer. Este deverá permitir que, ao longo do processo legislativo, o 
Parlamento Europeu tenha em conta as preocupações dos cidadãos.

De acordo com as petições recebidas, há duas questões que se afiguram de especial 
importância para os cidadãos da UE, nomeadamente, a redução da exposição da vida 
selvagem e dos seres humanos a substâncias químicas perigosas, por um lado, e, por outro, a 
necessidade de reduzir, tanto quanto possível, os ensaios de substâncias químicas em animais.

2. Exposição a substâncias perigosas

A petição

A petição 960/2004, que foi subscrita por mais de 78 000 cidadãos, maioritariamente do sexo 
feminino, refere-se a determinadas substâncias químicas perigosas, conhecidas por poderem 
causar efeitos nocivos tanto para a vida selvagem como para os seres humanos. Entre os 
actuais poluentes químicos mais perigosos contam-se os que são persistentes e que, 
frequentemente, são bioacumulativos e tóxicos. Têm sido libertadas grandes quantidades 
destas substâncias no meio ambiente, onde permanecem estáveis e, com o tempo, se vão 
acumulando nos tecidos adiposos das pessoas e animais. Há crescentes provas científicas de 
que algumas destas substâncias estão associadas a um grande números de efeitos negativos 
para a saúde, causando, nomeadamente, danos genéticos e reprodutivos, cancros e distúrbios 
neurológicos. A maior preocupação diz respeito ao impacto da exposição materna durante a 
gravidez, porque os bebés são afectados pela transferência destas substâncias químicas através 
da placenta e do leite materno. Os peticionários exigem que a nova legislação combata estas 
substâncias e reduza efectivamente a exposição a elas, de forma a proteger a saúde das 
pessoas e a vida selvagem em toda a Europa.

Recomendações

A Comissão das Petições tem grande simpatia pelas preocupações dos peticionários. 
Considera que, embora a legislação REACH proposta pela Comissão melhore 
significativamente a segurança dos produtos químicos de uma maneira geral, as suas 
disposições relativas às substâncias mais perigosas, com propriedades que suscitem uma 
grande preocupação, têm de ser reforçadas a fim de alcançar o objectivo de assegurar uma 
melhor protecção da saúde humana e do ambiente. Segundo o sistema proposto (nº 2 do artigo 
57º), estas substâncias poderão continuar a ser utilizadas, mesmo que estejam disponíveis 
alternativas mais seguras. Reflectindo as preocupações dos peticionários, a Comissão das 
Petições propõe uma série de alterações com vista a introduzir o “princípio de substituição”. 
Assim, a utilização de substâncias que suscitem grande preocupação só deverá ser autorizada 
por um período limitado, se não estiverem disponíveis alternativas mais seguras e se a 
substância em questão satisfizer uma necessidade essencial da sociedade. Isto conduzirá a 
uma eliminação progressiva dos produtos químicos mais perigosos e estimulará a inovação 
com vista a alternativas mais seguras. Uma segunda série de alterações proposta pela 
Comissão das Petições corresponde ao apelo dos peticionários no sentido de uma protecção 
especial dos grupos mais vulneráveis da população, como as crianças e os idosos.
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3. Ensaios em animais

A petição

Os autores da petição 841/2004, subscrita por meio milhão de europeus, concordam com a 
necessidade de um novo quadro regulamentar para aumentar a segurança dos produtos 
químicos. No entanto, receiam que o sistema REACH possa conduzir a um aumento do 
número de animais utilizados em ensaios de toxicidade. Na sua opinião, as experiências com 
animais, além de serem cruéis e contrárias à ética, são pouco fiáveis no prognóstico da 
toxicidade dos químicos nos seres humanos, pois os seus resultados não podem ser 
simplesmente extrapolados dos animais para os humanos. Em contrapartida, as técnicas de 
ensaio que não utilizam animais poderão constituir uma alternativa mais barata, mais rápida, 
mais humana e mas eficaz. Por conseguinte, os ensaios em animais devem ser eliminados do 
sistema de ensaios e substituídos por alternativas. Para este efeito, deverá ser dada prioridade 
ao desenvolvimento e validação oportunos de métodos de ensaio alternativos.

Recomendações

A proposta REACH contém uma série de disposições que foram desenvolvidas com vista a 
limitar os ensaios em animais. Estas incluem a utilização de modelos qualitativos e a partilha 
obrigatória de dados. No entanto, a Comissão das Petições considera que devem ser 
introduzidas mais medidas para promover os ensaios sem recurso a animais. Em primeiro 
lugar, é da maior importância que sejam atribuídos recursos suficientes ao desenvolvimento e 
validação de métodos de ensaio alternativos, pelo que parte das taxas a pagar pelo registo de 
substâncias deverá ser reservada para esse fim. Em segundo lugar, deverá ser constituído, no 
âmbito da nova Agência Europeia dos Produtos Químicos, um comité dedicado aos métodos 
de ensaio sem recurso a animais. Este comité será responsável pelo desenvolvimento de uma 
estratégia de substituição dos ensaios em animais e pela atribuição dos fundos provenientes 
das taxas. Por último, sugere-se que o Centro Europeu de Validação de Métodos Alternativos 
(ECVAM) seja consultado sempre que se considerem propostas de ensaios que incluam o 
recurso a animais vertebrados. Desta forma, as autoridades competentes para avaliar as 
propostas de ensaios poderão dispor de conhecimentos científicos actualizados sobre métodos 
alternativos, o que poderá contribuir para evitar ensaios desnecessários em animais.
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ALTERAÇÕES

A Comissão das Petições insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no 
relatório que aprovar:

Texto da Comissão* Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 4

(4) Para preservar a integridade do mercado 
interno e assegurar um elevado nível de 
protecção da saúde humana, especialmente 
da saúde dos trabalhadores, e do ambiente, é 
necessário garantir que as substâncias 
fabricadas na Comunidade estejam em 
conformidade com a legislação comunitária, 
inclusivamente se forem exportadas.

(4) Para preservar a integridade do mercado 
interno e assegurar um elevado nível de 
protecção do ambiente e da saúde humana, 
especialmente da saúde dos trabalhadores e 
dos grupos vulneráveis da população, é 
necessário garantir que as substâncias 
fabricadas na Comunidade estejam em 
conformidade com a legislação comunitária, 
inclusivamente se forem exportadas.

Justificação

A legislação REACH deve assegurar uma protecção especial dos grupos da população mais 
vulneráveis à exposição a substâncias químicas.

Alteração 2
Considerando 34 bis (novo)

(34 bis) Um objectivo importante da nova 
legislação é a promoção de métodos de 
ensaio que não utilizem animais. A 
Comissão, os Estados-Membros e a 
indústria devem, portanto, atribuir recursos 
suficientes para o desenvolvimento, 
validação e aceitação de ensaios sem 
recurso a animais. Deve ser reservada para 
este fim uma parte adequada das taxas 
pagas à Agência pelo registo de 
substâncias.

* Ainda não publicado em JO.
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Justificação

A promoção de métodos de ensaio que não utilizem animais deve ser destacada como um 
objectivo importante da legislação REACH. A atribuição de recursos suficientes para o 
desenvolvimento de métodos de ensaio alternativos é uma condição necessária para alcançar 
este objectivo.

Alteração 3
Considerando 47 bis (novo)

(47 bis) Para evitar ensaios desnecessários 
em animais, o Centro Europeu de 
Validação de Métodos Alternativos 
(ECVAM) deverá ser consultado pelas 
autoridades competentes no contexto da 
análise de propostas de ensaios que 
incluam a utilização de animais 
vertebrados.

Justificação

A consulta ao ECVAM assegurará que as autoridades competentes para avaliar as propostas 
de testes disporão de conhecimentos científicos actualizados sobre métodos alternativos, o 
que poderá contribuir para evitar ensaios desnecessários em animais e para reduzir custos.

Alteração 4
Considerando 52

(52) Para garantir um nível suficientemente 
elevado de protecção da saúde humana e do 
ambiente, as substâncias com propriedades 
muito preocupantes devem ser tratadas com 
precaução, pelo que as empresas que as 
utilizam devem demonstrar à autoridade 
que concede a autorização que os riscos 
estão adequadamente controlados. Se não 
for esse o caso, as utilizações podem mesmo 
assim ser autorizadas se as empresas 
demonstrarem que os benefícios da 
utilização da substância para a sociedade 
ultrapassam os riscos associados à sua 
utilização e que não existem substâncias 
nem tecnologias alternativas adequadas. A 
autoridade que concede a autorização deve, 

(52) Para garantir um nível suficientemente 
elevado de protecção da saúde humana, 
especialmente a saúde dos trabalhadores e 
dos grupos vulneráveis da população, e do 
ambiente, as substâncias com propriedades 
muito preocupantes só podem ser 
autorizadas se as empresas demonstrarem 
que os benefícios da utilização da substância 
para a sociedade ultrapassam 
significativamente os riscos associados à 
sua utilização, se não existirem substâncias 
nem tecnologias alternativas adequadas e se 
os riscos estiverem adequadamente 
controlados. A autoridade que concede a 
autorização deve, então, verificar o 
cumprimento desses requisitos, por meio de 
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então, verificar o cumprimento desses 
requisitos, por meio de um procedimento de 
autorização baseado nos pedidos das 
empresas. Dado que as autorizações devem 
garantir um elevado nível de protecção em 
todo o mercado interno, é adequado que a 
Comissão seja a autoridade que concede a 
autorização.

um procedimento de autorização baseado 
nos pedidos das empresas. Dado que as 
autorizações devem garantir um elevado 
nível de protecção em todo o mercado 
interno, é adequado que a Comissão seja a 
autoridade que concede a autorização.

Justificação

As populações vulneráveis devem ser especialmente protegidas. O procedimento de 
autorização só garantirá um nível elevado de protecção se promover a substituição de 
substâncias com propriedades muito preocupantes por alternativas mais seguras. Assim, a 
utilização de substâncias que suscitem grande preocupação só deverá ser autorizada se não 
existirem alternativas mais seguras, se a substância em questão satisfizer uma necessidade 
essencial da sociedade e se forem tomadas as medidas adequadas de controlo dos riscos.

Alteração 5
Artigo 3, nº 29 bis (novo)

29 bis. Grupos vulneráveis da população 
são as pessoas susceptíveis, nomeadamente 
os recém-nascidos, bebés, crianças, 
grávidas, lactantes e pessoas idosas. 

Justificação

A legislação REACH deve assegurar uma protecção especial dos grupos da população mais 
vulneráveis à exposição a substâncias químicas.

Alteração 6
Artigo 28, nº 1 bis (novo)

1 bis. A não comunicação à Agência de 
dados relativos a animais vertebrados ou de 
outra informação que possa evitar os 
ensaios em animais deverá ter como 
resultado a perda pelos potenciais 
registandos, do direito a registar a 
substância em causa.

Justificação

A comunicação obrigatória de dados relativos aos ensaios em animais vertebrados deve estar 
associada a penalizações em caso de recusa de comunicação que permita evitar a duplicação 
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e ensaios em animais.

Alteração 7
Artigo 39, nº 1 bis (novo)

1 bis. A autoridade competente deverá 
consultar o Centro Europeu de Validação 
de Métodos Alternativos (ECVAM) sobre 
todas as propostas de ensaios que incluam 
a utilização de animais vertebrados. 

Justificação

A consulta ao ECVAM visa assegurar que as autoridades competentes que avaliam as 
propostas de ensaios disporão de conhecimentos científicos actualizados sobre métodos 
alternativos, o que pode contribuir para evitar ensaios desnecessários em animais e para 
reduzir custos.

Alteração 8
Artigo 39, nº 2, parte introdutória

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 48.º e 
49.º:

2. Com base na análise referida no n.º 1, e 
tendo em conta, quando for caso disso, os 
resultados da consulta referida no nº 1 bis, 
a autoridade competente redigirá uma das 
seguintes decisões e essa decisão será 
adoptada em conformidade com o 
procedimento estabelecido nos artigos 48.º e 
49.º:

Justificação

Esta alteração é decorrente da introdução do nº 1 bis do artigo 39º.

Alteração 9
Artigo 52

O objectivo do presente título é assegurar o 
bom funcionamento do mercado interno, 
garantindo simultaneamente que os riscos 
associados às substâncias que suscitam 
uma grande preocupação sejam 
adequadamente controlados ou que as 
substâncias sejam substituídas por 

O objectivo do presente título é assegurar 
que as substâncias que suscitam uma 
grande preocupação sejam substituídas por 
substâncias ou processos mais seguros, 
quando disponíveis. Quando não estiverem 
disponíveis tais alternativas, a substância 
será proibida, salvo se puder ser 
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substâncias ou tecnologias alternativas. demonstrado que os benefícios da sua 
utilização para a sociedade ultrapassam 
significativamente os riscos. Quando for 
este o caso, o objectivo do presente título é 
assegurar que os riscos são adequadamente 
controlados e que é incentivado o 
desenvolvimento de alternativas.

Justificação

O procedimento de autorização só assegurará um nível elevado de protecção se promover a 
substituição das substâncias que suscitam uma grande preocupação por alternativas mais 
seguras. Assim, a utilização de substâncias que suscitam uma grande preocupação só deverá 
ser autorizada se não estiverem disponíveis alternativas mais seguras, se a substância em 
questão satisfizer uma necessidade essencial da sociedade e se forem tomadas medidas 
adequadas de controlo dos riscos.

Alteração 10
Artigo 57, nº 2

2. Será concedida uma autorização se o 
risco da utilização da substância para a 
saúde humana ou para o ambiente, 
decorrente das propriedades intrínsecas 
especificadas no anexo XIII, estiver 
devidamente controlado, em conformidade 
com a parte 6 do anexo I, e documentado 
no relatório de segurança química do 
requerente.

Suprimido

A Comissão não terá em consideração o 
seguinte:
a) Os riscos para a saúde humana e para o 
ambiente das emissões da substância a 
partir de uma instalação à qual se 
concedeu uma autorização de acordo com a 
Directiva 96/61/CE do Conselho;
b) Os riscos para o ambiente aquático e por 
ele veiculados resultantes das descargas da 
substância provenientes de uma fonte 
tópica, sujeita à exigência de 
regulamentação prévia, tal como referido 
no n.º 3 do artigo 11.º da Directiva 
2000/60/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho e na legislação adoptada ao 
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abrigo do seu artigo 16.º; 
c) Os riscos para a saúde humana 
decorrentes da utilização de uma 
substância num dispositivo médico 
regulamentado pela Directiva 90/385/CEE 
do Conselho, pela Directiva 93/42/CEE do 
Conselho ou pela Directiva 98/79/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

Justificação

A supressão deste número é decorrente da introdução do princípio da substituição através 
das alterações do artigo 52º e da parte introdutória do nº 3 do artigo 57º, respectivamente. Se 
este artigo não fosse suprimido, as substâncias que suscitam uma grande preocupação 
poderiam continuar a ser utilizadas e libertadas, mesmo que a sua utilização não produzisse 
benefícios socioeconómicos significativos e que estivessem disponíveis alternativas mais 
seguras.

Alteração 11
Artigo 57, nº 3, parte introdutória

3. Se não for possível conceder uma 
autorização nos termos do n.º 2, a 
autorização poderá, ainda assim, ser 
concedida se se demonstrar que os 
benefícios socioeconómicos são superiores 
ao risco para a saúde humana ou para o 
ambiente decorrente da utilização da 
substância e se não existirem substâncias 
nem tecnologias alternativas adequadas. 
Essa decisão será tomada depois de 
considerados, em conjunto, os seguintes 
elementos:

3. A autorização só poderá ser concedida se 
se demonstrar que os benefícios 
socioeconómicos são significativamente 
superiores ao risco para a saúde humana ou 
para o ambiente decorrente da utilização da 
substância, se não existirem substâncias ou 
tecnologias alternativas adequadas e se o 
risco decorrente da utilização da substância 
estiver devidamente controlado, em 
conformidade com o ponto 6 do anexo I e 
documentado no relatório de segurança 
química do requerente. Essa decisão será 
tomada depois de considerados, em 
conjunto, os seguintes elementos:

Justificação

O procedimento de autorização só assegurará um nível elevado de protecção se promover a 
substituição das substâncias que suscitam uma grande preocupação por alternativas mais 
seguras. Assim, a utilização de substâncias que suscitam uma grande preocupação só deverá 
ser autorizada se não estiverem disponíveis alternativas mais seguras, se a substância em 
questão satisfizer uma necessidade essencial da sociedade e se forem tomadas medidas 
adequadas de controlo dos riscos.
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Alteração 12
Artigo 57, nº 7, alínea c bis) (nova)

(c bis) a duração do período pelo qual a 
autorização é concedida;

Justificação

As autorizações para a utilização de substâncias que suscitam uma grande preocupação 
devem ter uma duração limitada, a fim de incentivar a investigação e a inovação no sentido 
de alternativas mais seguras.

Alteração 13
Artigo 65, nº 1, parágrafo 1

1. Se existir um risco inaceitável para a 
saúde humana ou para o ambiente, 
decorrente do fabrico, utilização ou 
colocação no mercado de substâncias, que 
careça de uma abordagem comunitária, o 
anexo XVI será alterado de acordo com o 
procedimento referido no n.º 3 do artigo 
130.º, adoptando novas restrições ou 
alterando as actuais no anexo XVI, no que 
diz respeito ao fabrico, à utilização e/ou à 
colocação no mercado das substâncias, 
estremes, em preparações ou em artigos, de 
acordo com o procedimento instituído nos 
artigos 66.º a 70.º.

1. Se existir um risco inaceitável para o 
ambiente ou para a saúde humana, 
incluindo a saúde de grupos vulneráveis da 
população, decorrente do fabrico, utilização 
ou colocação no mercado de substâncias, 
que careça de uma abordagem comunitária, 
o anexo XVI será alterado de acordo com o 
procedimento referido no n.º 3 do artigo 
130.º, adoptando novas restrições ou 
alterando as actuais no anexo XVI, no que 
diz respeito ao fabrico, à utilização e/ou à 
colocação no mercado das substâncias, 
estremes, em preparações ou em artigos, de 
acordo com o procedimento instituído nos 
artigos 66.º a 70.º.

Justificação

A legislação REACH deve assegurar uma protecção especial dos grupos da população mais 
vulneráveis à exposição a substâncias químicas.

Alteração 14
Artigo 72, nº 1, alínea d bis) (nova)

(d bis) Um comité para os métodos de 
ensaio sem recurso a animais, que será 
responsável pelo desenvolvimento de uma 
estratégia para a eliminação gradual dos 
ensaios em animais e pela atribuição de 
fundos, provenientes das taxas de registo, 
ao desenvolvimento e validação de métodos 
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de ensaio sem a utilização de animais.

Justificação

Este comité deverá assegurar o planeamento estratégico com vista a acelerar o 
desenvolvimento, validação e aceitação regulamentar de métodos de ensaio sem utilização de 
animais. Será igualmente responsável pela atribuição de fundos para a implementação do 
plano estratégico.

Alteração 15
Artigo 95, nº 1 bis (novo)

(1 bis) Uma fracção das taxas será 
atribuída ao desenvolvimento de métodos 
de ensaio que não utilizem animais.

Justificação

Devem ser disponibilizados maiores recursos financeiros para promover a utilização de 
métodos de ensaio que não utilizem animais.
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