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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:

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, porém, a possibilidade de 
salvaguarda de uma abordagem casuística para  autoridades e.
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2. Priorização

Na proposta REACH, a priorização 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 priorização assente no risco.

Com base numa priorização 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.

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 Comissão1 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 

(2) O funcionamento eficaz do mercado 
interno das substâncias dentro da 
Comunidade só pode ser concretizado se os 
requisitos aplicáveis à gestão segura das 

  
1 ##.
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diferirem significativamente entre 
Estados-Membros.

substâncias forem exacta e 
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 
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preparação ou de um artigo, devem 
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 

(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 
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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.

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. 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 

(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 
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forma específica a fim de transformar essas 
preparações em artigos.

consumidor para a presença de uma 
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 priorização 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 

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

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

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 
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químicas.

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 

(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 
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utilizadores a jusante devem gerir os riscos 
decorrentes da utilização que fazem das 
substâncias.

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 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
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(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 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, 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
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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, 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).
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Alteração 22
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.

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)
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(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 
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 
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partes interessadas.

Alteração 27
Considerando 101 bis (novo)

(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 
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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 
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 
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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 
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)
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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.

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.
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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)

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.
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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.

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 

Suprimido
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investigação e desenvolvimento.

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 
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)
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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.

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 
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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 
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, 
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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.

.

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

Justificação

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

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.
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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).

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 
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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 
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
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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)

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.
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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

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 
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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, 
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 
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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 
priorização 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

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.
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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 
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, 
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, 
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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.

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 

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 
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produção, aos volumes de produção ou de 
vendas, aos volumes de importação ou às 
quotas de mercado. 

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

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, 
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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.

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 

Suprimido
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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 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 
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 3. Se se tiver chegado a acordo sobre a 
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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.

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.

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 

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 
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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).

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.

Justificação

Relacionada com as alterações ao n° 2 do artigo 10°, n° 2 do artigo 17° e n° 5 do artigo 25°.

Alteração 72
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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

Facilita a constituição de consórcios, dado que, desde o início, é manifestado interesse nesse 
sentido.
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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 
no tocante às substâncias de integração 
progressiva fabricadas ou importadas em 
quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano.

b) Em casos excepcionais, os fabricantes 
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 
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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°.

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.
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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 
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 fazer com que os 
dados sejam partilhados e a compensação 
seja equitativa e proporcional. Cabe à 
Agência fornecer os dados requeridos para 
esse efeito.



AD\574976PT.doc 47/92 PE 357.617v02-00

PT

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, 
numa concentração individual que seja igual 
ou superior a 1%, em massa, no caso das 

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 
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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.

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 
papel ou por meios electrónicos, o mais 

8. A ficha de segurança será fornecida em 
papel ou por meios electrónicos, o mais 
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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:

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 

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 
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seguintes ocasiões: abastecimento, sem demora, nas seguintes 
ocasiões:

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 
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segurança, e os que subsequentemente 
manipularem ou transformarem esse 
artigo, transmitirão a ficha de segurança a
todos os destinatários do artigo ou dos seus 
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 
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de REACH para os trabalhadores e sobre 
os direitos que lhes são reconhecidos pelo 
presente regulamento. 

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 

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 
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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.

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 
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 

1. Para efeitos dos artigos 39.º a 51.º, a 
autoridade competente será a Agência.
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competente do Estado-Membro em que se 
realiza o fabrico ou em que o importador se 
encontra estabelecido.

(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, 
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.
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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:

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 

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.
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restantes Estados-Membros das conclusões 
que tirou sobre o uso a dar às informações 
obtidas.

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 
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
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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, 
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

1. Se a Agência considerar que, para além 
das informações nucleares previstas no nº 1 
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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.

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.

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 

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.
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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.

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 
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.
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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

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 
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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 
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 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.
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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.

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. 
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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 
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 
comunicará os progressos alcançados 
durante o ano civil anterior no que respeita 
ao cumprimento das obrigações que 
incumbem às autoridades competentes de 
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 
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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, 
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 6. No que diz respeito às substâncias que 
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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: 

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: 
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 

a) Substâncias classificadas como 
cancerígenas da categoria 1 ou 2, de acordo 
com a Directiva 67/548/CEE;
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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;

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 
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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

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



PE 357.617v02-00 68/92 AD\574976PT.doc

PT

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 
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 
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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 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 
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 
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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.

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 

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 
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pertinente; 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.

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
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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. 
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.
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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

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 

Suprimido
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autoridades competentes dos 
Estados-Membros o acesso a essas 
informações.

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 
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.
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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.

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
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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 
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
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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

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 
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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 
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 

3. De dois em dois anos, a Comissão 
publicará um relatório geral sobre a 
experiência adquirida com a aplicação do 
presente regulamento, incluindo as 
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referidas nos n.os 1 e 2. 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.

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 
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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 
seguintes informações:

1. Não serão consideradas confidenciais as 
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)
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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 
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 
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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;

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.
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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 
corrupção.

Alteração 161
Artigo 116, nº 1, alínea k septies) (nova)

k septies) A lista dos ingredientes das 
preparações;
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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 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;

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.
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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 
especial as PME e os utilizadores a jusante devem ser apoiados aquando da implementação 
do sistema REACH. 

Alteração 166
Artigo 125, parágrafo 1
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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 
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.
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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 
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 



PE 357.617v02-00 88/92 AD\574976PT.doc

PT

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 
20 ºC), as informações fornecidas dirão 
respeito à via por inalação (6.4 bis.2).

- se, devido às propriedades químicas ou 
físicas da substância, não puderem ser 
administradas doses precisas da mesma; ou
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- 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 
condições:
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- 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 



AD\574976PT.doc 91/92 PE 357.617v02-00

PT

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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