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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 
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.
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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 Comissão1 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, NÚMERO 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

  
1 Ainda não publicado em JO.
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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, 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, Nº 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, Nº 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. 
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Alteração 6
ARTIGO 80, Nº 2

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. 
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Justificação

As derrogações aos princípios gerais do Regulamento Financeiro deveriam ser circunscritas 
e pautar-se pela maior transparência possível devem também ser aprovadas pela autoridade 
orçamental.

Alteração 8
ARTIGO 101, Nº 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}
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