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BREVE JUSTIFICAÇÃO

Introdução

A indústria europeia de produtos químicos é responsável por mais de 100 mil milhões de euros 
a nível das exportações da UE, mas o sistema REACH afectará igualmente as muitas empresas 
que usam produtos químicos importados como matérias-primas. Em consequência, o interesse 
da Comissão do Comércio Internacional na proposta em apreço é claro: REACH terá um 
impacto substancial nos fluxos comerciais e coloca questões em termos de compatibilidade 
com a OMC. 

Impacto da proposta da Comissão no comércio europeu de produtos químicos 

Durante muitos anos, a UE registou um superavit comercial substancial no sector dos produtos 
químicos. Embora exista a tendência para pensar em grandes multinacionais, quando se fala da 
"indústria de produtos químicos", há que reconhecer que existem muitos pequenos e médios 
produtores e distribuidores. Cerca de 1/3 das patentes da indústria de produtos químicos é
detido por PME.

As alterações propostas procuram responder a quatro importantes preocupações:

a retirada, do mercado da UE, de substâncias e preparações cujo registo e outros custos a)
excedem as suas margens de lucro. Tal constituirá uma preocupação particular para 
empresas pequenas, que terão igualmente de lutar para encontrar os recursos humanos 
necessários. O reforço do papel da Agência deverá constituir uma ajuda particular para os 
pequenos importadores; 

será muito difícil, ou mesmo impossível, preencher os requisitos impostos aos importadores b)
de preparações (uma vez que dezenas ou centenas de substâncias que compõem a 
preparação devem ser registadas, muitas das quais podem ser estar sujeitas a sigilo 
comercial para empresas diferentes do importador;

a perda de competitividade em mercados terceiros, ao concorrer com empresas que c)
produzem em países com custos reguladores mais baixos. Os custos adicionais serão 
particularmente desvantajosos para os produtores de produtos normalizados, em que a 
concorrência é sobretudo a nível dos custos;

a inovação reduzida afectará a competitividade a longo prazo, sendo os recursos desviados d)
da investigação para os ensaios. Estes últimos dois aspectos encorajarão a deslocação da 
produção para ambientes reguladores mais favoráveis.

Impacto da proposta da Comissão no comércio europeu de outros produtos 

Competitividade: o impacto de REACH irá muito para além da indústria de produtos químicos, 
afectando todas as empresas que utilizam produtos químicos como matérias-primas. Os artigos 
importados podem conter substâncias não registadas (desde que não sejam libertadas), ao 
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passo que os artigos produzidos na UE não o podem, o que cria um incentivo à produção fora 
da UE.

A situação da indústria metalúrgica suscita particular preocupação, uma vez que depende de 
elevadas importações de matérias-primas de baixo risco (regra geral). Os custos adicionais 
desencorajarão a reciclagem ou reorientarão tais materiais para outros mercados. O âmbito de 
aplicação do REACH deve ser, por conseguinte, substancialmente reduzido, excluindo 
materiais como metais, ligas, minerais e sucata. 

Uma abordagem baseada nos riscos

As alterações propostas procuram substituir uma abordagem baseada na quantidade por uma 
abordagem baseada nos riscos, por forma a reduzir a probabilidade de litígios a nível da OMC. 
No âmbito de uma tal abordagem, cada produto disporá de uma ficha clara e transparente em 
matéria de riscos, que definirá claramente os dados de exposição e de risco do produto 
químico.

Necessidade de uma Agência forte

As alterações propostas conferem à recém-criada Agência Europeia dos Produtos Químicos 
responsabilidades acrescidas no domínio da avaliação de substâncias, bem como de 
determinação da categoria de risco para cada substância.

Procura de um consenso internacional sobre uma abordagem comum ao REACH

O risco de um amplo período de incerteza provocado por procedimentos a nível da OMC, 
eventualmente seguido da necessidade de uma revisão antecipada do regulamento, poderá ser 
consideravelmente reduzido mediante a procura de um consenso internacional, pelo menos, 
com os principais parceiros comerciais da UE, designadamente os Estados Unidos, o Japão e a 
Coreia, que envolva um reconhecimento mútuo dos procedimentos de ensaio e requisitos 
uniformes de informação. Uma abordagem comum reduzirá os custos, uma vez que as 
informações em matéria de ensaios poderão ser partilhadas e ajudará as empresas que operam 
em diversos mercados. Iniciativas como o Conjunto de dados de informação de despistagem 
("Screening Information Data Set") da OCDE, o Acordo de Roterdão sobre o transporte de 
produtos químicos perigosos e pesticidas, bem como o  Programa dos EUA sobre as 
substâncias químicas produzidas em grande quantidade ("High Production Volume Chemicals 
Challenge Programme") fornecem já uma base para tais negociações. 

ALTERAÇÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:
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1 JO C ... / Ainda não publicado em JO.

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 4 bis (novo)

(4 bis) O sistema REACH deve ser 
organizado e aplicado de modo a não 
debilitar a competitividade da indústria 
europeia nem a afectar o comércio com 
países terceiros. É pois essencial 
estabelecer uma lista dos riscos prioritários 
e assegurar que a legislação não imponha 
aos nossos parceiros comerciais requisitos 
não compatíveis com os princípios de 
comércio livre em vigor nos termos da 
OMC.

Justificação

Na era da globalidade, é importante que o sistema REACH não diminua a competitividade da 
indústria europeia nem perturbe as relações com os nossos parceiros comerciais.

Alteração 2
Considerando 15 bis (novo)

(15 bis) A fim de assegurar uma aplicação 
coerente do novo sistema, deverá ser 
confiado à Agência um papel de destaque 
no processo de registo, avaliação e 
autorização.

Justificação

Uma abordagem coerente é particularmente importante para os pequenos comerciantes 
internacionais, aos quais não se pode exigir o conhecimento de uma variedade de práticas 
nacionais.
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Alteração 3

Considerando 15 ter (novo)

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

Alteração 4
Considerando 24

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

(24) Os requisitos para a produção de 
informação sobre as substâncias devem ser 
escalonados de acordo com o volume de 
produção ou de importação de uma 
substância, dado que este indica o potencial 
de exposição do homem e do ambiente às 
substâncias e deve ser descrito em pormenor. 
No caso de existirem avaliações de risco 
baseadas na utilização prática de uma dada 
substância, as mesmas devem ser tidas em 
consideração. A experiência adquirida com 
a utilização prática deverá poder influir na 
extensão da informação requerida.

Justificação

Importa ter em conta a experiência realmente adquirida ao longo de centenas de anos de 
utilização de certas substâncias.
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Alteração 5
Considerando 28 bis (novo) 

(28 bis) Por razões práticas, os resíduos e 
os materiais utilizados como 
matérias--primas secundárias ou como 
fontes de energia estão excluídos do âmbito 
de aplicação do presente regulamento. 
Produzir valor ("valorização") a partir de 
resíduos e materiais utilizados como 
matérias-primas secundárias ou como 
fonte de energia por via de operações de 
recuperação, contribui para o objectivo 
comunitário de um desenvolvimento 
sustentável. O presente regulamento não 
introduz requisitos susceptíveis de 
desincentivar a reciclagem e a recuperação.

Justificação

A integração das matérias-primas recicladas no âmbito de aplicação do regulamento 
REACH pode representar uma grave ameaça para o sector da reciclagem e da recuperação 
e, por conseguinte, aumentar a necessidade de recursos não renováveis. É necessário evitar a 
duplicação de legislação e que a reciclagem seja desencorajada pelo sistema REACH. As 
operações de reciclagem, as licenças de exploração e a utilização de materiais reciclados 
como "matérias-primas secundárias obtidas a partir de resíduos" já estão regulamentadas 
pela legislação comunitária em vigor.

Alteração 6
Considerando 28 ter (novo)
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(28 ter) Noventa por cento dos metais são 
utilizados sob a forma de ligas metálicas 
cujas características podem tornar 
impossível determinar com precisão as suas 
propriedades através da utilização dos 
métodos convencionais actualmente 
disponíveis. É pois necessário desenvolver 
um método específico de classificação que 
tome em consideração as suas propriedades
químicas específicas.

Justificação

As características nocivas das ligas metálicas diferem das dos seus metais constituintes. As 
actuais regras de classificação comunitárias para "preparações" (Directiva 1999/45/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Maio de 1999, relativa à aproximação das 
disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitantes 
à classificação, embalagem e rotulagem das preparações perigosas) não fornecem uma 
orientação adequada para efeitos de avaliação das propriedades das ligas. Todavia, contém 
um considerando (nº 10) que aponta para a necessidade de desenvolver uma tal abordagem 
específica para as ligas.

Alteração 7
Considerando 29 bis (novo) 

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

Justificação

Muitas das empresas que serão abrangidas pelo sistema REACH são pequenas e médias 
empresas (PME). É conveniente velar para que a legislação não lhes imponha encargos 
administrativos demasiado pesados. Na prática, a melhor solução pode variar de um Estado 
para outro, consoante o seu quadro institucional. Por conseguinte, os Estados-Membros 
deveriam ser responsáveis pela criação de uma rede adequada das medidas de apoio 
necessárias.
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Alteração 8
Considerando 82 bis (novo)

(82 bis) A fim de reduzir os seus custos e 
melhorar a sua aceitabilidade 
internacional, a abordagem europeia 
deveria ser alinhada, tanto quanto possível, 
pelas iniciativas internacionais, incluindo a 
Abordagem Estratégica à Gestão 
Internacional dos Produtos Químicos do 
PNUA, o Acto do Conselho da OCDE sobre 
Substâncias Químicas Produzidas em 
Grandes Quantidades (HPV), a Iniciativa 
do Conselho Internacional das Associações 
dos Produtos Químicos HPV e o Programa  
da Agência norte-americana de Protecção 
do Ambiente em Matéria de HPV.

Justificação

A fim de evitar custos desnecessários, deverá ser feita a maior utilização possível da 
informação existente e da informação que está a ser desenvolvida através da cooperação 
internacional. Além disso, o maior uso das normas internacionais reduzirá o risco de o 
regulamento ser considerado incompatível com os acordos da OMC.

Alteração 9
Considerando 104 quater (novo) 

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

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

Alteração 10
Considerando 104 quinquies (novo)

(104 quinquies) Qualquer fabricante, 
importador ou utilizador a jusante que 
fabrique, utilize ou importe uma 
substância, uma preparação ou um artigo 
do qual façam parte essa substância ou 
preparação, que saiba ou possa 
razoavelmente prever que essas operações 
podem ter efeitos negativos para a saúde 
humana ou para o ambiente, deveria tomar 
todas as medidas necessárias para evitar, 
limitar ou remediar esses efeitos.

Justificação

Qualquer que seja o volume de produção, é necessário especificar que cabe à indústria a 
responsabilidade de tomar as medidas necessárias para garantir a segurança dos produtos 
químicos.

Alteração 11
Considerando 104 sexies (novo)

(104 sexies) Qualquer fabricante, 
importador ou utilizador a jusante que 
forneça uma substância ou preparação a 
um utilizador a jusante deveria velar por 
uma comunicação e troca de informações 
adequadas, a fim de evitar, limitar ou 
remediar os efeitos negativos para a saúde 
humana ou para o ambiente.

Justificação

Qualquer que seja o volume de produção, é necessário especificar que cabe à indústria a 
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responsabilidade de tomar as medidas necessárias para garantir a segurança dos produtos 
químicos.

Alteração 12
Artigo 1, nº 2

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

2. O objectivo do presente regulamento é
garantir a livre circulação das substâncias 
químicas no mercado interno, respeitando os 
compromissos assumidos pela União 
Europeia e pelos seus Estados-Membros no 
âmbito de acordos comerciais 
internacionais, designadamente a nível da 
OMC.

Alteração 13
Artigo 2, nº 1, alínea c bis) (nova)

c bis) A aplicações especiais de substâncias 
registadas destinadas exclusivamente à
exportação para países terceiros;

Justificação

Criação de condições equitativas da concorrência fora do mercado interno europeu e 
conformidade com as regras da OMC.

Alteração 14
Artigo 2, nº 1, alínea c ter) (nova) 

c ter) A operações de reciclagem e de 
recuperação;

Justificação
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A integração dos resíduos, das matérias-primas secundárias e dos materiais utilizados como 
fonte de energia obtidos a partir de resíduos no âmbito de aplicação do regulamento REACH 
faria recair sobre as operações de reciclagem e de recuperação requisitos desproporcionados 
que não teriam qualquer benefício adicional para a saúde humana ou para o ambiente e teria 
um efeito dissuasivo sobre as actividades de reciclagem e de recuperação de resíduos na UE.

Alteração 15
Artigo 2, nº 1, alínea c quater) (nova)

c quater) A substâncias em medicamentos 
de uso humano e veterinário, na acepção 
do Regulamento (CEE) nº 2309/931 do 
Conselho, da Directiva 2001/82/CE2 do 
Parlamento Europeu e do Conselho e da 
Directiva 2001/83/CE3 do Parlamento 
Europeu e do Conselho;

__________________
1 JO L 214 de 24.8.1993, p. 1.
2 JO L 311 de 28.11.2001, p. 1.
3 JO L 311 de 28.11.2001, p. 67.

Justificação
Convém evitar a dupla regulamentação.

Alteração 16
Artigo 2, nº 1, alínea c quinquies) (nova)

c quinquies) A substâncias em géneros 
alimentícios, na acepção do Regulamento 
(CE) nº 178/20021 da Comissão, incluindo 
os aditivos alimentares, na acepção da 
Directiva 89/107/CEE2 do Conselho, e as 
substâncias aromatizantes definidas no 
Regulamento (CE) 2232/963 , bem como na 
Decisão 2000/489/CE4 da Comissão;

______________________
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1 JO L 31, de 1.2.2002, p.  1., com a última 
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento 
(CE) Nº 1642/2003 (JO L 245, de 29.9.2003, 
p.  4).
2 JO L 40 de 11.2.1989, p. 27.
3 JO L 299 de 23.11.1996, p. 1
4 JO L 197 de 3.8.2001, p. 3

Alteração 17
Artigo 2, nº 1, alínea c sexies) (nova)

c sexies) A substâncias em alimentos para 
animais, incluindo os aditivos na 
alimentação para animais abrangidos pelo 
âmbito de aplicação do Regulamento (CE) 
nº 1831/2003, relativo aos aditivos 
destinados à alimentação animal1, e em 
alimentos para animais abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da Directiva 
82/471/CEE2;

______________
1 JO L 192 de 29.5.2004, p. 34
2 JO L 266 de 6.10.1984, p. 18

Alteração 18
Artigo 2, nº 1, alínea c septies) (nova)

c septies) A substâncias em dispositivos 
médicos abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 90/385/CEE1 do 
Conselho, da Directiva 93/42/CEE2 do 
Conselho ou da Directiva 98/79/CE3 do 
Parlamento Europeu e do Conselho;
_________________
1 JO L 189 de 20.7.1990, p. 17.
2 JO L 169 de 12.7.1993, p. 1.
3 JO L 331 de 7.12.1998, p. 1.
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Alteração 19
Artigo 2, nº 1, alínea c octies) (nova)

c octies) A substâncias em materiais 
destinados a entrar em contacto com os 
géneros alimentícios, na acepção da 
Directiva 89/109/CEE1 do Conselho;

___________________
1 JO L 40 de 11.2.1989, p. 38.

Alteração 20
Artigo 2, nº 1, alínea c nonies) (nova)

c nonies) A substâncias em produtos 
fitofarmacêuticos, na acepção da Directiva 
91/414/CEE1 do Conselho;
_______________
1 JO L 230 de 19.8.1991, p. 1.

Alteração 21
Artigo 2, nº 1, alínea c decies) (nova)

c decies) A substâncias em produtos 
biocidas, na acepção da Directiva 98/8/CE1

do Parlamento Europeu e do Conselho.

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

Alteração 22
Artigo 2 nº 1, alínea c undecies) (nova)
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c undecies) A substâncias em produtos 
cosméticos abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 76/768/CEE1 do 
Conselho;
1 JO L262 de 27.9.1976, p. 169.

Alteração 23
Artigo 2, nº 1, alínea c duodecies) (nova)

c duodecies) A matérias-primas presentes 
na natureza que não são comercializadas 
junto do público e se destinam a ser 
exclusivamente utilizadas em instalações 
reguladas pela Directiva do Conselho 
96/61/EC1;
1 JO L 257 de 10.10.1996, p. 26 

Justificação

Muitas matérias-primas primárias têm uma composição muito complexa e altamente variável, 
implicando a necessidade de registos e autorizações múltiplos. A exclusão das 
matérias-primas unicamente do registo (capítulo 3) seria, por conseguinte, insuficiente.

As unidades de produção de metais são reguladas pela Directiva IPPC e outra legislação 
comunitária pertinente de protecção dos trabalhadores e do ambiente. As eventuais 
preocupações em matéria de trabalho e ambiente associadas à utilização de matérias-primas 
naturais primárias estão, por conseguinte, adequadamente cobertas.

Alteração 24
Artigo 2, nº 1, alínea c terdecies) (nova) 

c terdecies) A substâncias utilizadas na 
reacção a problemas imprevistos que 
possam resultar numa degradação da 
qualidade ou numa paragem da produção, 
na condição de que: 

i) não seja possível efectuar previamente 
um registo por motivos de emergência, e 
ii) posteriormente seja efectuado um 
registo, na eventualidade de uma utilização 
repetida da substância, e
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iii) a utilização imprevista respeite a 
legislação em vigor relativa à segurança 
dos trabalhadores.

Justificação

Os problemas imprevistos decorrentes dos processos químicos podem exigir uma reacção 
imediata a fim de evitar uma degradação da qualidade ou mesmo a paragem da produção 
(“reparação de avarias”). O requisito de registo da substância antes da sua utilização só
pode ser respeitado se todos os eventuais problemas e as necessárias respostas forem 
previsíveis, o que não é o caso. Por conseguinte, é necessário prever uma derrogação para 
efeitos de"reparação de avarias", a qual deve situar-se dentro de limites precisos, por forma 
a não criar uma falha no sistema REACH. A conjugação das três condições estabelecidas 
garantirá a correcta aplicação desta medida.

Alteração 25
Artigo 2 bis (novo), Título (novo)

Artigo 2º bis

Aplicação restrita

Alteração 26
Artigo 2 bis, parte introdutória (nova)

O disposto no presente regulamento 
aplica-se às seguintes categorias de 
substâncias com as restrições abaixo 
especificadas:

Alteração 27
Artigo 2 bis, nº 1 (novo)
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1. As substâncias naturais e idênticas a 
substâncias naturais apenas são registadas 
se as substâncias e/ou a sua utilização e 
exposição forem basicamente classificadas 
como perigosas pela Agência e estas 
substâncias não se encontrarem já
regulamentadas por outras disposições.

Alteração 28
Artigo 2 bis, nº 2 (novo)

2. Se as substâncias forem exclusivamente 
utilizadas no âmbito de actividades de 
investigação científica e desenvolvimento, 
em sistemas fechados ou como produtos 
intermédios sem exposição directa do 
consumidor ou do ambiente, a sua 
utilização não está submetida ao 
cumprimento dos requisitos definidos no 
presente regulamento.

Alteração 29
Artigo 2 bis, nº 3 (novo)

3. As ligas metálicas, enquanto formas 
especiais de preparações, são avaliadas 
separadamente pela Agência, tendo em 
conta as suas características específicas, e 
classificadas de acordo com a sua 
obrigatoriedade individual de registo.

Alteração 30
Artigo 3, nº 1 bis (novo) 
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1 bis. Substância derivada de plantas:  uma 
substância complexa obtida a partir do 
tratamento físico de uma planta ou de uma 
parte da planta como a extracção, 
destilação, expressão, fraccionamento, 
purificação, concentração ou fermentação, 
cuja composição varia consoante o género, 
a espécie, as condições de crescimento da 
sua fonte e o processo de tratamento 
utilizado;

Justificação

É necessário prever uma definição específica para as substâncias naturais derivadas de 
plantas no âmbito do regulamento REACH, de forma a delimitar o âmbito de aplicação da 
isenção prevista no anexo III (a alterar em conformidade) para as substâncias naturais e 
assegurar a certeza jurídica aquando da aplicação das disposições do regulamento.

Alteração 31
Artigo 3, nº 4 bis (novo)

4 bis. Liga metálica: um material metálico, 
homogéneo à escala macroscópica, 
composto por dois ou mais elementos 
químicos ligados de tal forma que não 
podem ser separados por acção mecânica.

Justificação

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

Alteração 32
Artigo 3, nº 4 ter (novo)



AD\576536PT.doc 19/126 PE 357.691v03-00

PT

4 ter. As matérias-primas presentes na 
natureza incluem o óleo em bruto, o gás e o 
carvão, minerais, minérios, substâncias 
concentradas presentes na natureza e 
materiais derivados das mesmas por
processos mineralógicos ou processos de 
transformação física.

Justificação

A definição é necessária para a nova alínea c undecies) do nº 1 do artigo 2º.

Alteração 33
Artigo 3, nº 12 bis (novo)

12 bis. Categorias de utilização: a 
categorização de utilizações com base na 
seguinte distinção: utilização industrial, 
utilização profissional e utilização pelos 
consumidores;

Justificação

O conceito de categorias de utilização e de exposição sistematiza e evidencia os requisitos em 
matéria de dados e constitui uma base necessária para a avaliação dos riscos pela Agência.

Alteração 34
Artigo 3, nº 12 ter (novo)

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

O conceito de categorias de utilização e de exposição sistematiza e evidencia os requisitos em 
matéria de dados e constitui uma base necessária para a avaliação dos riscos pela Agência.

Alteração 35
Artigo 3, nº 12 quater (novo)

12 quater. Perfil de exposição: a descrição 
de medidas concretas com vista à protecção 
do ser humano e do ambiente, assim como 
das condições específicas de fabrico e de 
utilização de uma substância ao longo do 
seu ciclo de vida.

Justificação

Por oposição às categorias de utilização e exposição, o perfil de exposição descreve as 
condições particulares específicas da utilização de uma substância, nomeadamente as 
medidas concretas de protecção. Constitui, assim, uma base necessária para a avaliação dos 
riscos pela Agência.

Alteração 36
Artigo 3, nº 14

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

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

Justificação

A derrogação deveria ser igualmente aplicável a substâncias que não são apenas utilizadas 
como produtos intermédios.
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Alteração 37
Artigo 3, nº 14 bis (novo)

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

Justificação

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

Alteração 38
Artigo 3, nº 22

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

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

Justificação

É necessário especificar que o processo de desenvolvimento de um produto pode envolver 
todos os aspectos do processo de produção e que as empresas podem testar protótipos de 
artigos no âmbito da investigação e desenvolvimento orientados para o produto e para o 
processo.
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Alteração 39
Artigo 3, nº 23

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

23. Investigação e desenvolvimento 
científicos: qualquer tipo de experimentação 
científica, investigação ou análise química 
realizadas em condições controladas,
incluindo as experiências e os erros dos 
utilizadores a jusante;

Justificação

O volume de uma tonelada é demasiado restritivo. As experiências e os erros entre um 
produtor de produtos químicos e o seu cliente (utilizador a jusante) conferem um grande 
impulso à inovação em termos de novas utilizações, funções e aplicações. Esta referência 
deve figurar na definição a fim de preservar a inovação.

Alteração 40
Artigo 3, nº 26

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

26. Utilização inadequada: uma utilização 
pelos utilizadores a jusante desaconselhada 
pelo registando por razões de segurança;

Justificação

A expressão “utilização indesejável” tem uma conotação mais emocional do que científica ou 
jurídica. Os registandos deveriam ter o direito de desaconselhar uma utilização porque a 
consideram não segura, mas não porque não querem registá-la, nomeadamente por razões 
económicas.
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Alteração 41
Artigo 3, nº 28

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

28. Por ano: por ano civil. Excepto no caso 
de novas substâncias, as quantidades por 
ano são calculadas com base na média dos 
três anos civis anteriores, salvo indicação 
em contrário;

Justificação

Esta distinção confere flexibilidade ao sistema REACH ao ter em conta as flutuações dos 
volumes de produção. Além disso, elimina o risco de uma empresa ficar sujeita de repente a 
requisitos de informação mais ou menos importantes devido às flutuações da procura. No que 
se refere às substâncias não produzidas anteriormente, só o ano em curso deve ser tido em 
conta.

Alteração 42
Artigo 3, nº 29 bis (novo) 

29 bis. As categorias de utilização e 
exposição resumem os perfis de exposição 
que se caracterizam por uma utilização 
comparável na acepção dos n°s 12 e 25 do 
artigo 3° e descrevem todas as condições 
que determinam a exposição. Os elementos 
constitutivos das categorias de utilização e 
exposição são independentes dos seguintes 
aspectos:

- domínios de aplicação de base;

- utilização industrial;

- utilização profissional;
- utilização pelo consumidor;

- vias de exposição:

- principais vias de absorção pelo ser 
humano (oral, por inalação, dérmica);
- vias de penetração no ambiente (ar, água, 
solo, biota);

- duração da exposição;
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- único/curto prazo;

- ocasional;
- permanente/longo prazo.

Estas categorias de utilização e de 
exposição traduzir-se-ão em 
recomendações comparáveis em termos de 
medidas de gestão dos riscos.

Justificação

As categorias de utilização e exposição destinam-se a facilitar os processos previstos pelo 
sistema REACH como o registo, a comunicação e avaliação de segurança química ao longo 
da cadeia de abastecimento, sem pôr em causa os seus objectivos.

Alteração 43
Artigo 3, nº 29 ter (novo)

29 ter. Informações essenciais: as 
indicações básicas para ordenar as 
substâncias por ordem de prioridade com 
base nas suas características inerentes, 
exposição e utilização.

Justificação

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

Alteração 44
Artigo 3, nº 29 quater (novo)

29 quater. Categorias de risco: categorias 
de risco potencial a definir pela Agência 
com base nas informações de pré-registo, 
designadamente as informações relativas à
categoria de utilização, à categoria de 
exposição e ao perfil de exposição. 
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Justificação

A fim de estabelecer a compatibilidade de REACH com a OMC, importa adoptar 
sistematicamente uma abordagem baseada no risco. A competência nesta matéria deverá ser 
confiada à Agência.

Alteração 45
Artigo 3, nº 29 quinquies (novo)

29 quinquies. Registo de substâncias: o 
registo que será gerido pela Agência e 
conterá os dados relativos às substâncias 
notificadas na fase de pré-registo.

Justificação

A presente alteração visa coerência com artigo 3°, n° 20. A definição é a base do artigo 
22º ter.

Alteração 46
Artigo 4, nº 1

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

Suprimido

a) Em medicamentos para utilização 
humana ou veterinária, abrangidos pelo 
âmbito de aplicação do Regulamento 
(CEE) n.º 2309/93, da 
Directiva 2001/82/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho1 e da 
Directiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho2,

b) Como aditivo alimentar em géneros 
alimentícios, abrangido pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 89/107/CEE do 
Conselho3;
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c) Como aromatizante em géneros 
alimentícios, abrangido pelo âmbito de 
aplicação da Decisão 1999/217/CE da 
Comissão4;

d) Como aromatizante em géneros 
alimentícios, abrangido pelo âmbito de 
aplicação da Decisão 1999/217/CE da 
Comissão5;

e) Em alimentos para animais, abrangidos 
pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 82/471/CEE do Conselho6.
1 JO L 311 de 28.11.2001, p. 1.

2 JO L 311 de 28.11.2001, p. 67.

3 JO L 40 de 11.2.1989, p. 27.

4 JO L 84 de 27.3.1999, p. 1.

5 JO L 270 de 14.12.1970, p. 1.

6 JO L 213 de 21.7.1982, p. 8.

Justificação

A fim de clarificar o texto, todas as excepções foram transferidas para o Artigo 2°. 

Alteração 47
Artigo 4, nº 2, alínea c bis) (nova)

c bis) Substâncias fabricadas, importadas e 
utilizadas para fins de investigação e 
desenvolvimento científicos ou de 
investigação e desenvolvimento orientados 
para o produto e o processo.

Justificação

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

Alteração 48
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Artigo 6, nº 1

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

1. A Agência pode decidir que os produtores
ou importadores de artigos registem
qualquer substância contida nesses artigos,
em conformidade com o disposto no 
presente Título caso a substância esteja 
presente nos artigos em quantidades 
superiores a uma tonelada por produtor ou 
importador por ano, sendo cada tipo de 
artigo considerado separadamente e, ainda, 
quando se encontre preenchida uma das 
seguintes condições:

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

a) os critérios enunciados nas alíneas a) a 
e) do artigo 54º estão preenchidos; ou

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

b) verifica-se consonância com a alínea f) 
do artigo 54º; ou

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

c) a substância é classificada pela Agência, 
com base nas informações apresentadas no 
contexto do pré-registo, como sendo de 
registo obrigatório.

Alteração 49
Artigo 6, nº 2

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

Suprimido

a) a substância estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano,
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b) a substância cumprir os critérios para a 
classificação como perigosa, em 
conformidade com a Directiva 
67/548/CEE,

c) o produtor ou importador souber ou for 
informado que a substância é susceptível 
de ser libertada em condições de utilização 
normais e razoavelmente previsíveis, 
embora esta libertação não constitua uma 
função prevista do artigo,

d) a quantidade de substância libertada 
puder ter efeitos negativos para a saúde 
humana ou para o ambiente.

Justificação

A fim de estabelecer a compatibilidade de REACH com a OMC, importa adoptar 
sistematicamente uma abordagem baseada no risco. A competência nesta matéria deverá ser 
confiada à Agência.

Alteração 50
Artigo 6, nº 3

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

Suprimido

a) A identidade e informações de contacto 
do produtor ou importador;
b) O(s) eventual(ais) número(s) de registo 
mencionado(s) no nº 1 do artigo 18º;

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

e) Uma breve descrição da(s) 
utilização(ões) do artigo;
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f) A gama de tonelagem da substância, por 
exemplo: 1-10 toneladas, 10-100 toneladas, 
etc.

Justificação

Relacionada com a alteração ao n° 1 do artigo 6° do mesmo autor. Dado que a utilização de 
substâncias perigosas em artigos deveria estar sujeita aos requisitos de registo previstos na 
alteração ao n° 1 do artigo 6°, a notificação torna-se supérflua.

Alteração 51
Artigo 6, nº 4

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

Suprimido

Justificação

Relacionada com a alteração ao n° 2 do artigo 6° do mesmo autor. Dado que a utilização de 
substâncias perigosas em artigos deveria estar sujeita aos requisitos de registo previstos na 
alteração ao n° 1 do artigo 6°, a notificação torna-se supérflua.

Alteração 52
Artigo 6, nº 5

5. Os nºs 1 a 4 não se aplicam às substâncias 
que já tenham sido registadas para essa 
utilização por um agente a montante da 
cadeia de abastecimento.

5. O nº 1 não se aplica às substâncias que já
tenham sido registadas para essa utilização 
ou categoria de utilização e exposição por 
um outro agente da cadeia de abastecimento.
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Alteração 53
Artigo 6, nº 6

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

6. O n.o 1 aplicar-se-á três meses após o fim 
do prazo especificado no n.º 2 do artigo 21.º.

Alteração 54
Artigo 6, nº 7

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

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

Alteração 55
Artigo 6 bis (novo)

Artigo 6° bis
Marca europeia de qualidade

Até ...*, a Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório e, se necessário, uma proposta 
legislativa, sobre a criação de uma marca 
europeia de qualidade destinada a 
identificar e promover os artigos que, ao 
longo de todo o processo de produção, 
tenham sido produzidos em conformidade 
com os requisitos do presente regulamento.

*Dois anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

Justificação

Uma marca a apor nos artigos permitiria o reconhecimento e a promoção dos agentes que 
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cumprem as obrigações previstas no regulamento.

Alteração 56
Artigo 7, nº 2

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

2. Caso as substâncias destinadas à
investigação ou desenvolvimento ou 
utilizadas nesse domínio sejam 
consideradas particularmente perigosas ou 
tóxicas, o fabricante ou importador deverão 
informar desse facto e fornecer à Agência 
as fichas de informação requeridas.

a) A identidade do fabricante ou 
importador;
b) A identidade da substância;

c) A classificação da substância, se existir;

d) A quantidade estimada; 

e) A lista de clientes mencionada no n.º 1; 
e

f) Informações suficientes sobre o 
programa de investigação e 
desenvolvimento a fim de permitir à
Agência a tomada de decisões esclarecidas 
ao abrigo dos n.os 4 e 7.

O período previsto no n.º 1 terá início 
aquando da recepção da notificação pela 
Agência.

Alteração 57
Artigo 7, nº 3

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

Suprimido
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Alteração 58
Artigo 7, nº 4

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

Suprimido

Alteração 59
Artigo 7, nº 5

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

Suprimido

Alteração 60
Artigo 7, nº 6

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

Suprimido

Alteração 61
Artigo 7, nº 7
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7. A Agência pode decidir prorrogar o 
período de isenção de cinco anos por, no 
máximo, mais cinco anos ou, no caso das 
substâncias que se destinem a ser usadas 
exclusivamente no desenvolvimento de 
medicamentos para uso humano ou 
veterinário, por mais 10 anos, no máximo, 
mediante pedido e se o fabricante ou o 
importador puderem demonstrar que essa 
prorrogação é justificada pelo programa de 
investigação e desenvolvimento.

Suprimido

Alteração 62
Artigo 7, nº 8

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

Suprimido

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

Alteração 63
Artigo 7, nº 9

9. A Agência e as autoridades competentes 
dos Estados-Membros em causa 
assegurarão sempre a confidencialidade 
das informações comunicadas nos termos 
dos n.os 1 a 8.

Suprimido

Alteração 64
Artigo 7, n° 10
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10. As decisões tomadas pela Agência ao 
abrigo dos n.os 4 e 7 podem ser objecto de 
recurso interposto em conformidade com 
os artigos 87.º, 88.º e 89.º.

Suprimido

Alteração 65
Artigo 8, Título

Substâncias presentes em produtos 
fitofarmacêuticos e produtos biocidas

Suprimido

Alteração 66
Artigo 8, nº 1

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

Suprimido

1 JO L 230 de 19.8.1991, p. 1.

2 JO L 366 de 15.12.1992, p. 10.

3 JO L 98 de 7.4.2001, p. 6.

4 JO L 224 de 21.8.2002, p. 23.

5 JO L 192 de 31.7.2003, p. 40.
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Alteração 67
Artigo 8, n° 2

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

Suprimido

1 JO L 123 de 24.4.1998, p. 1.

2 JO L

Alteração 68
Artigo 9, alínea a), subalínea iii)

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

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

- a todas as categorias de utilização 
identificadas do registando,

- às categorias de exposição,

- à indicação da categoria de risco definida 
pela Agência com base nas informações de 
pré-registo,
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- a todos os demais dados relevantes em 
matéria de risco que sejam do 
conhecimento do fabricante ou do 
importador.

Justificação

A exigência de indicar as categorias de utilização/exposição no âmbito do registo é condição 
fundamental para permitir uma avaliação e autorização com base no risco (incluindo a 
especificação dos requisitos em matéria de dados) e para facilitar a comunicação na cadeia 
de produção.

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

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

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

Justificação

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

Alteração 70
Artigo 9, alínea a), subalínea vii)

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

Suprimido

Justificação

As PME, em particular, não podem entregar resumos consistentes e abrangentes. A entrega 
de resumos em conformidade com a alínea vi) do n° 1 do Artigo 9° é suficiente.
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Alteração 71
Artigo 9, alínea a), subalínea x)

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

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

Justificação

Coerência com o n° 1, subalínea vii), do artigo 9°.

Alteração 72
Artigo 9, alínea b)

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

b) um relatório de segurança química, 
sempre que o artigo 13º assim o exigir. Este 
pode ser integrado numa ficha de 
segurança e as categorias genéricas de 
exposição podem ser utilizadas para indicar 
as condições de exposição.

Justificação

A fim de facilitar os controlos e simplificar o trabalho do conjunto da indústria da UE, uma 
ficha de segurança mais pormenorizada poderia substituir o relatório de segurança química. 
Paralelamente, no que se refere às condições de exposição, devem ser definidas categorias de 
exposição simplificadas para eventual utilização dos utilizadores a jusante.

Alteração 73
Artigo 9, alínea b bis) (nova)
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b bis) As informações referidas no presente 
artigo que tenham sido produzidas nos 
termos de outra legislação comunitária ou 
em conformidade com convenções 
internacionais podem ser apresentadas no 
seu formato original, a fim de permitir a 
máxima utilização dos procedimentos e 
dados já existentes. 

Justificação

A fim de reduzir as tarefas administrativas desnecessárias e melhorar o funcionamento do 
sistema REACH, os dados já recolhidos sobre um certo número de substâncias ao abrigo de 
outros programas ou legislações comunitárias ou internacionais poderiam ser apresentadas 
no seu formato original e não deveria ser necessário alterar o processo de acordo com o 
formato previsto pelo sistema REACH.

Alteração 74
Artigo 9, alínea b ter) (nova)

b ter) Para efeitos de respeito da alínea a), 
presume-se que os dossiers químicos 
completos apresentados nos termos do Acto 
do Conselho da OCDE sobre Substâncias 
Químicas Produzidas em Grandes 
Quantidades (HPV), da Iniciativa do 
Conselho Internacional das Associações 
dos Produtos Químicos HPV ou do 
Programa da Agência norte-americana de 
Protecção do Ambiente em Matéria de 
HPV  para uma substância química ou um 
grupo de substâncias químicas preenchem 
os requisitos estabelecidos nas subalíneas 
vi) a x) da alínea a).

Justificação

O "Screening Information Data Set" da OCDE utiliza princípios cientificamente 
reconhecidos para fornecer informação suficiente para proceder à avaliação inicial dos 
riscos de substâncias químicas HPV. As iniciativas da União Europeia e dos EUA para as 
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substâncias químicas HPV existentes baseiam-se nestes requisitos. A utilização dos dados 
desenvolvidos ao abrigo de protocolos internacionalmente reconhecidos racionalizará o 
desenvolvimento da informação sobre os efeitos e a utilização segura de substâncias, 
impedirá a duplicação desnecessária e o desenvolvimento oneroso de dados, e especialmente 
quando se trata de resultados de testes em animais vertebrados, e informar o público mais 
rapidamente.

Alteração 75
Artigo 10, nº 1, parágrafo 1

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

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

Justificação

Obrigar um grupo de fabricantes de uma substância a partilhar os dados pode dar azo a uma 
violação da confidencialidade e, assim, pôr em causa a apresentação de dados em conjunto. 
Este problema pode ser evitado graças ao recurso a uma organização independente ou a um 
terceiro contratado em nome de um consórcio que representa os interesses do grupo de 
fabricantes.

Alteração 76
Artigo 10, nº 1, parágrafo 3

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

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

Obrigar um grupo de fabricantes de uma substância a partilhar os dados pode dar azo a uma 
violação da confidencialidade e, assim, pôr em causa a apresentação de dados em conjunto. 
Este problema pode ser evitado graças ao recurso a uma organização independente ou a um 
terceiro contratado em nome de um consórcio que representa os interesses do grupo de 
fabricantes.

Alteração 77
Artigo 10, nº 1, parágrafo 4

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

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

Justificação

Obrigar um grupo de fabricantes de uma substância a partilhar os dados pode dar azo a uma 
violação da confidencialidade e, assim, pôr em causa a apresentação de dados em conjunto. 
Este problema pode ser evitado graças ao recurso a uma organização independente ou a um 
terceiro contratado em nome de um consórcio que representa os interesses do grupo de 
fabricantes.

Alteração 78
Artigo 10, nº 2

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

2. Cada consórcio decidirá internamente da 
repartição da taxa de registo. Cada 
registando ou consórcio que tenha pago a 
taxa de registo terá o direito de, por decisão 
própria e depois de ter fixado o preço, 
debitar outros que desejem participar no 
registo da substância. As empresas ou 
consórcios poderão, por conseguinte, 
decidir eles próprios da repartição dos 
custos de registo.



AD\576536PT.doc 41/126 PE 357.691v03-00

PT

Justificação

Dentro de cada consórcio formado voluntariamente, os membros devem ter a possibilidade 
de ser eles próprios a repartir os custos.

Alteração 79
Artigo 11

Informações a apresentar dependendo da 
tonelagem

Suprimido

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

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

b) A informação especificada nos anexos V 
e VI relativa às substâncias fabricadas ou 
importadas em quantidades iguais ou 
superiores a 10 toneladas por ano por 
fabricante ou importador;

c) A informação especificada nos anexos V 
e VI bem como as propostas de ensaios 
para obtenção da informação especificada 
no anexo VII relativamente às substâncias 
fabricadas ou importadas em quantidades 
iguais ou superiores a 100 toneladas por 
ano por fabricante ou importador;
d) A informação especificada nos anexos V 
e VI bem como as propostas de ensaios 
para obtenção da informação especificada 
nos anexos VII e VIII relativamente às 
substâncias fabricadas ou importadas em 
quantidades iguais ou superiores a 1 000 
toneladas por ano por fabricante ou 
importador;
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2. Logo que a quantidade de uma 
substância que já tenha sido registada 
atinja o limite de tonelagem seguinte, serão 
transmitidas à Agência as informações 
adicionais adequadas exigidas no n.º 1, 
bem como qualquer actualização dos 
outros elementos do registo, tendo em 
conta essas informações adicionais.

Justificação

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

Tendo em conta especialmente os requisitos estabelecidos no Acordo OTC celebrado no 
âmbito da OMC, é evidente que o volume das substâncias, por si só, constitui uma 
abordagem inadequada para determinar requisitos gerais em matéria de dados.

Alteração 80
Artigo 13, nº 3, alínea d)

d) Avaliação de PBT e mPmB. Suprimido

Justificação

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

Alteração 81
Artigo 13, nº 4, parágrafo 2

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

A avaliação da exposição e a caracterização 
dos riscos devem referir-se a todas as 
utilizações identificadas ou categorias de 
utilização/exposição do fabricante ou 
importador.
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Alteração 82
Artigo 13, nº 4 bis (novo) 

4 bis. A avaliação da exposição não 
contempla:

a) A exposição humana se a avaliação do 
risco concluir que a substância só cumpre 
os critérios para a sua classificação como 
perigosa para o ambiente;

b) A exposição do ambiente se a avaliação 
do risco concluir que a substância só
cumpre os critérios para a sua classificação 
como perigosa para a saúde humana.

Justificação

As informações exigidas devem ser orientadas para a exposição. Se não houver perigo, não 
há risco, e se existir um risco para o ambiente ou para a saúde, as informações exigidas 
devem limitar-se ao domínio em questão (quer o ambiente, quer a saúde e não os dois). Esta 
medida confere uma prioridade eficaz à informação e suprime os encargos desnecessários.

Alteração 83
Artigo 13, nº 5

5. Não é necessário que o relatório de 
segurança química tenha em conta os 
riscos para a saúde humana decorrentes 
das seguintes utilizações finais:

Suprimido

a) Em materiais destinados a entrar em 
contacto com géneros alimentícios, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 89/109/CEE do Conselho ;
b) Em produtos cosméticos, abrangidos 
pelo âmbito de aplicação da Directiva 
76/768/CEE do Conselho .

Justificação

Ver alteração ao nº 1, alínea c septies) (nova) do artigo 2, e ao nº 1, alínea c decies) (nova) 
do artigo 2.
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Alteração 84
Artigo 13, nº 7 bis (novo)

7 bis. Qualquer fabricante ou importador 
de uma substância ou preparação que 
forneça essa substância ou preparação a 
um utilizador a jusante deve, a pedido deste 
último e na medida em que tal seja 
razoavelmente exigido, fornecer as 
informações necessárias para avaliar os 
efeitos da substância ou da preparação 
sobre a saúde humana ou sobre o ambiente 
em conformidade com as operações e a 
utilização indicada no pedido.

Justificação

A fim de garantir a funcionalidade do sistema REACH, as informações devem ser divulgadas 
ao longo da cadeia de abastecimento (a montante e a jusante) de forma a permitir às 
empresas tomar medidas adequadas e adoptar decisões com conhecimento de causa. O 
direito de os utilizadores a jusante obterem informações é fundamental, a fim de restaurar a 
confiança dos consumidores.

Alteração 85
Artigo 13, nº 7 ter (novo)

7 ter. Qualquer utilizador a jusante deve, a 
pedido do seu fornecedor e na medida em 
que tal seja razoavelmente exigido, 
fornecer as informações necessárias para 
que o fornecedor possa avaliar os efeitos da 
substância ou da preparação sobre a saúde 
humana ou sobre o ambiente em resultado 
das operações e da utilização do utilizador 
a jusante.

Justificação

A fim de garantir a funcionalidade do sistema REACH, as informações devem ser divulgadas 
ao longo da cadeia de abastecimento (a montante e a jusante) de forma a permitir às 
empresas tomar medidas adequadas e adoptar decisões com conhecimento de causa. O 
direito de os utilizadores a jusante obterem informações é fundamental, a fim de restaurar a 
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confiança dos consumidores.

Alteração 86
Artigo 15

Registo de produtos intermédios isolados 
nas instalações

Suprimido

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

2. Um registo de um produto intermédio 
isolado nas instalações incluirá todas as 
seguintes informações, no formato 
especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108.º, na 
medida em que o fabricante possa 
apresentá-las sem a realização de ensaios 
adicionais:

a) A identidade do fabricante, conforme 
especificado no ponto 1 do anexo IV;

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

c) A classificação do produto intermédio;

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

Justificação

Texto sintetizado no artigo 16º. 

Alteração 87
Artigo 16, nº 1
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1. Qualquer fabricante ou importador de um 
produto intermédio isolado transportado em 
quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano apresentará à Agência um 
registo respeitante a esse produto.

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

Alteração 88
Artigo 16, nº 2, alínea b)

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

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

Justificação

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

Alteração 89
Artigo 16, nº 2, alínea c)

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

Justificação

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

Alteração 90
Artigo 16, nº 3
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3. Um registo de um produto intermédio 
isolado transportado em quantidades 
superiores a 1 000 toneladas por ano 
incluirá a informação especificada no 
anexo V, além da informação prevista no 
n.º 2.

Suprimido

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

Justificação

Supressão, por princípio, da abordagem baseada no volume. 

Alteração 91
Artigo 16, nº 4, alíneas a), b), c), d), e), f), g) e h)

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

Suprimido

b) Se houver um potencial de exposição, 
existem tecnologias de procedimentos e de 
controlo que minimizem as emissões e a 
exposição delas resultante;

c) A substância só é manuseada por pessoal 
devidamente qualificado e autorizado;

d) No caso de trabalhos de limpeza e 
manutenção, executam-se procedimentos 
especiais, como purga e lavagem, antes da 
abertura ou entrada no sistema;
e) As operações de transporte obedecem aos 
requisitos estabelecidos na Directiva 
94/55/CE;
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f) Em caso de acidente e de produção de 
resíduos, utilizam-se tecnologias de 
procedimentos e/ou de controlo para 
minimizar as emissões e a exposição daí
resultante durante as operações de 
purificação ou limpeza e manutenção;

g) Os procedimentos para o manuseamento 
de substâncias estão bem documentados e 
rigorosamente supervisionados pelo 
operador da instalação;

h) O registando utiliza um sistema de boa 
gestão de produtos e faz o 
acompanhamento dos utilizadores, a fim de 
garantir a satisfação das condições 
mencionadas nas alíneas a) a g).

Se as condições mencionadas no primeiro 
parágrafo não estiverem satisfeitas, o 
registo incluirá as informações 
especificadas no artigo 9.º.

Justificação

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

Alteração 92
Artigo 17

Apresentação de dados em conjunto pelos 
membros de um consórcio

Suprimido

1. Quando se previr o fabrico de um 
produto intermédio isolado nas instalações 
ou de um produto intermédio isolado 
transportado, na Comunidade, por dois ou 
mais fabricantes e/ou a importação por 
dois ou mais importadores, estes poderão 
formar um consórcio para efectuar o 
registo. Um fabricante ou importador, 
actuando em nome dos outros fabricantes 
e/ou importadores, e com o seu 
consentimento, apresentará partes do 
registo em conformidade com os segundo e 
terceiro parágrafos.
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Cada membro do consórcio apresentará, 
separadamente, as informações 
especificadas no n.º 2, alíneas a) e b), do 
artigo 15.º e no n.º 2, alíneas a) e b), do 
artigo 16.º

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

Justificação

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

Alteração 93
Artigo 19, nº 1, parágrafo 2 

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

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

Justificação

O segundo parágrafo indica que qualquer produção deve cessar até notificação em 
contrário. Este facto perturbará o mercado e as actividades das empresas. As linhas de 
produção devem continuar até a Agência dar indicação em contrário. A retirada do mercado 
das substâncias ou das suas utilizações específicas afectaria um grande número de 
preparações e de fórmulas de fabrico que exigem trabalhos de reformulação e de validação 
de longa duração. Por conseguinte, os utilizadores a jusante têm necessidade de tempo para 
reformular e validar as novas fórmulas, mantendo simultaneamente as suas actividades de 
produção. Isto só será possível se os fornecedores dispuserem de um período para eliminar 
progressivamente as substâncias.
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Alteração 94
Artigo 19, nº 1, parágrafo 3 bis (novo) 

No caso de substâncias de integração 
progressiva não registadas, incluindo para 
uma utilização específica, o fabricante ou 
importador em questão dispõe de 36 meses 
para retirar a substância do mercado, 
incluindo para essa utilização específica, 
após os prazos referidos no artigo 21°.

Justificação

Relacionada com a alteração ao n° 1, segundo parágrafo, do artigo 19°.

Alteração 95
Artigo 20, nº 1, alínea c)

c) Alterações significativas das quantidades 
anuais ou totais fabricadas ou importadas 
pelo registando;

Suprimido

Justificação

Supressão, por princípio, de todos os requisitos baseados nas quantidades. 

Alteração 96
Artigo 20, nº 1, alínea d)

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

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

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

Alteração 97
Artigo 20, nº 2

2. Nos casos abrangidos pelos artigos 10.º
ou 17.º, cada registando apresentará, 
separadamente, as informações 
especificadas na alínea c) do n.º 1.

Suprimido

Justificação

Supressão, por princípio, de todos os requisitos baseados nas quantidades. 

Alteração 98
CAPÍTULO 6, Título

Disposições transitórias aplicáveis às
substâncias de integração progressiva e 
substâncias notificadas

Suprimido

Alteração 99
TÍTULO II bis (novo)

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS PARA O 
REGISTO DE SUBSTÂNCIAS

Justificação

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

Alteração 100
CAPÍTULO I (novo)

PRINCÍPIOS

Alteração 101
Artigo 20 bis (novo)

Artigo 20º bis

Âmbito de aplicação das disposições 
transitórias

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

Alteração 102
Artigo 21, nº 1

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

1. O artigo 19.º não se aplicará às
substâncias de integração progressiva da 
primeira lista de tratamento das 
substâncias (artigo 22º sexies), nos cinco
anos subsequentes à entrada em vigor do 
presente regulamento:
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a) Substâncias de integração progressiva 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 
das categorias 1 e 2, de acordo com a 
Directiva 67/548/CEE e fabricadas na 
Comunidade ou importadas, em 
quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano por fabricante ou por 
importador, pelo menos uma vez após a 
entrada em vigor do presente regulamento;

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

Alteração 103
Artigo 21, nº 2

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

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

Alteração 104
Artigo 21, nº 2 bis (novo)

2 bis. O artigo 19.º não se aplicará, nos 
nove anos subsequentes à entrada em vigor 
do presente regulamento, às substâncias de 
integração progressiva da terceira lista de 
tratamento das substâncias (artigo 22º
septies, nº 2).
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Alteração 105
Artigo 21, nº 3

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

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

Alteração 106
Artigo 21, nº 3 bis (novo)

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

Alteração 107
Artigo 21, nº 3 ter (novo)
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3 ter. O direito a beneficiar do regime 
transitório previsto nos nºs 1 a 3 
extingue-se quando o registando não 
transmite as informações essenciais 
referidas no artigo 22º quater em relação à
substância notificada ao registo de 
substâncias dentro dos prazos aí
estabelecidos; com a extinção do direito a 
beneficiar do regime transitório previsto 
nos nºs 1 a 4, o número de pré-registo 
atribuído nos termos do nº 4 do artigo 22º
bis perde igualmente a sua validade. A 
primeira frase não se aplica às substâncias 
da primeira lista de tratamento das 
substâncias (artigo 22º sexies).

Alteração 108
Artigo 21, nº 3 quater (novo)

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

Alteração 109
Artigo 21, nº 3 quinquies (novo)

3 quinquies. Tendo em vista a integração 
progressiva do sistema de gestão das 
substâncias químicas presentes em artigos, 
em conformidade com o artigo 6º, em 
articulação com as alíneas a) a f) do artigo 
54°, serão introduzidas orientações 
sectoriais facultativas seis anos após a 
entrada em vigor do presente regulamento.

Justificação
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A criação de um sistema funcional que regulamente a utilização de substâncias químicas 
autorizadas ao longo da cadeia de abastecimento implica a introdução de um modelo em três 
fases, o que garante igualmente às PME uma transição harmoniosa.

Alteração 110
Artigo 22, nº 1

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

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

Uma avaliação efectuada em conformidade 
com o Regulamento (CEE) nº 793/931 ou 
outro procedimento equivalente e 
internacionalmente reconhecido antes da 
entrada em vigor do presente regulamento 
será considerada como um registo e uma 
avaliação para efeitos do presente título. A 
Agência atribuir-lhe-á um número de 
registo no prazo de um ano após a entrada 
em vigor do presente regulamento.

_____________________
1 JO L 84 de 5.4.1993, p. 1.

Justificação

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

Alteração 111
Artigo 22, nº 2
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2. Se a quantidade de uma substância 
notificada fabricada ou importada, por 
fabricante ou importador, atingir o limite 
de tonelagem seguinte de acordo com o 
artigo 11.º, serão transmitidas, de acordo 
com os artigos 9.º e 11.º, as informações 
adicionais adequadas que forem exigidas, 
correspondentes a esse limite de tonelagem, 
bem como a todos os limites de tonelagem 
inferiores, a menos que já tenham sido 
transmitidas em conformidade com esses 
artigos.

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

Justificação

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

Alteração 112
CAPÍTULO 1 , Título (novo)

PRÉ-REGISTO

Alteração 113
Artigo 22 bis, Título (novo)

Artigo 22º bis
Obrigação de notificação ao registo de 
substâncias.

Justificação

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

Alteração 114
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Artigo 22 bis, nº 1 (novo)

1. Salvo disposição em contrário do 
presente regulamento, qualquer fabricante 
ou importador que fabrique ou importe 
uma substância, estreme ou numa 
preparação, em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano 
notificará à Agência, o mais tardar um ano 
e 6 meses após a entrada em vigor do 
regulamento, os dados referidos no nº 2 
para inscrição no registo de substâncias.

Justificação

Este direito de recurso diz sobretudo respeito aos utilizadores a jusante, que, após a 
expiração do prazo de notificação ao registo das substâncias, constatam que uma substância 
importante não foi notificada pelo seu fornecedor. Durante o prazo de registo ulterior, o 
utilizador poderá encontrar outro fornecedor e encarregá-lo do registo ou proceder ele 
próprio ao registo. 

Alteração 115
Artigo 22 bis, nº 2 (novo)

2. Os seguintes dados serão notificados no 
formato estabelecido pela Agência, nos 
termos do artigo 108º:

a) nome e endereço do fabricante ou 
importador, bem como indicação da pessoa 
de contacto;
b) uma declaração sobre a eventual 
autorização de publicação do nome e 
endereço do fabricante ou do importador, 
nos termos do nº 2 do artigo 22º ter;
c) nome da substância e, caso seja 
necessário, do grupo da substância, 
incluindo o número CAS, se disponível;
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d) a indicação dos eventuais parâmetros 
toxicológicos ou ecotoxicológicos 
relativamente aos quais o fabricante ou 
importador disponha de estudos pertinentes 
realizados através de ensaios com animais 
vertebrados;

e) uma declaração indicando se a 
substância será utilizada exclusivamente 
como produto intermédio isolado nas 
instalações ou isolado transportado;

f) uma declaração indicando se o 
fabricante ou importador está disposto a 
participar num consórcio, nos termos do 
artigo 10º.

Alteração 116
Artigo 22 bis, nº 3 (novo)

3. Após a expiração do prazo previsto no nº
1, a Agência pode autorizar, para um 
pedido apresentado num prazo alargado de 
mais 6 meses, caso se justifique, a 
notificação posterior ao registo das 
substâncias, nos termos do nº 2. No caso de 
uma notificação posterior, aplica-se 
igualmente o prazo para a notificação das 
informações essenciais, nos termos do 
artigo 22º quater. Se a Agência recusar a 
notificação posterior, esta decisão é
passível de recurso, em conformidade com 
o disposto nos artigos 87º, 88º e 89º.

Alteração 117
Artigo 22 bis, nº 4 (novo)
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4. A Agência atribuirá à notificação ao 
registo das substâncias, nos termos do 
artigo 22º bis, um número (número de 
pré-registo) e registará a data de recepção 
da notificação. A Agência comunicará
imediatamente ao fabricante ou importador 
em causa o número de pré-registo e a data 
de recepção. Além disso, a Agência 
informará o fabricante ou importador das 
obrigações de notificação, nos termos do 
artigo 22º quater, e das consequências do 
incumprimento dessas obrigações.
O número de pré-registo comprova o 
direito provisório de fabricação ou 
importação da substância, na acepção do 
artigo 21º.

Justificação

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

Alteração 118
Artigo 22 bis, nº 5 (novo)

5. O nº 4 aplica-se mutatis mutandis aos 
produtos intermédios isolados nas 
instalações e isolados transportados, sob 
condição de a Agência atribuir um número 
de registo à notificação ao registo das 
substâncias, na acepção do nº 1 do artigo 
18º.

Alteração 119
Artigo 22 bis, nº 6 (novo)
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6. Os utilizadores a jusante comunicarão à
Agência, no prazo de 1 ano após a 
publicação do registo das substâncias, nos 
termos do nº 2 do artigo 22º ter, a 
disponibilidade de estudos obtidos através 
de ensaios com animais vertebrados sobre 
parâmetros toxicológicos ou 
ecotoxicológicos. A Agência completará o 
registo das substâncias e publicará esses 
dados 30 dias após a expiração do prazo 
referido na primeira frase do nº 5.

Alteração 120
Artigo 22 ter, Título (novo)

Artigo 22º ter

Registo das substâncias

Justificação

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

Alteração 121
Artigo 22 ter, nº 1 (novo)

1. A Agência manterá um registo de 
substâncias que conterá as indicações 
previstas no artigo 22º bis.

Alteração 122
Artigo 22 ter, nº 2 (novo)
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2. A Agência publicará todas as 
substâncias notificadas ao registo das 
substâncias 1 mês após ter expirado o prazo 
de notificação, nos termos do nº 1 do artigo 
22º bis, indicando:

Alteração 123
Artigo 22 ter, nº 2, alínea a) (novo)

a) o nome da substância e, caso seja 
necessário, do grupo da substância, 
incluindo o número CAS, se disponível;

Alteração 124
Artigo 22 ter, nº 2, alínea b) (novo)

b) caso seja necessário, o nome e endereço 
do fabricante ou importador, desde que 
exista uma autorização nesse sentido, nos 
termos da alínea b) do nº 2 do artigo 22º
bis;

Alteração 125
Artigo 22 ter, nº 2, alínea c) (novo)

c) os parâmetros toxicológicos ou 
ecotoxicológicos relativamente aos quais 
existam estudos, obtidos através de ensaios 
com animais vertebrados;

Alteração 126
Artigo 22 ter, nº 3 (novo)
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3. A Agência publicará as informações 
previstas no nº 2 contidas nas notificações 
posteriores, autorizadas nos termos do nº 3 
do artigo 22º bis, no prazo de um mês após 
ter expirado o prazo de notificação 
posterior.

Alteração 127
Artigo 22 quater, Título (novo)

Artigo 22º quater

Informações essenciais

Alteração 128
Artigo 22 quater, nº 1 (novo)

1. Cada fabricante ou importador de uma 
substância mencionada no registo das 
substâncias comunicará à Agência, no 
prazo de 3 anos e 6 meses após a 
publicação do registo das substâncias, nos 
termos do nº 2 do artigo 22º ter,  
informações essenciais relativamente a 
cada substância, nos termos do nº 2. A 
primeira frase não se aplica às substâncias 
da primeira lista de tratamento das 
substâncias (artigo 22º sexies).

Alteração 129
Artigo 22 quater, nº 2 (novo)

2. Os seguintes dados serão transmitidos 
como informações essenciais, no formato 
estabelecido pela Agência, nos termos do 
artigo 108º:
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Alteração 130
Artigo 22 quater, nº 2, alínea a) (novo)

a) dados sobre as propriedades das 
substâncias, nos termos do Anexo V; 

Alteração 131
Artigo 22 quater, nº 2, alínea b) (novo)

b) classificação e identificação, se 
disponíveis;

Alteração 132
Artigo 22 quater, nº 2, alínea c) (novo)

c) dados sobre as categorias de utilização;

Alteração 133
Artigo 22 quater, nº 2, alínea d) (novo)

d) dados sobre a exposição;

Alteração 134
Artigo 22 quater, nº 2, alínea e) (novo)

e) a inclusão na segunda lista de 
tratamento das substâncias, nos termos do 
nº 1, alínea b), do artigo 22º septies, se 
necessário.

Alteração 135
Artigo 22 quater, nº 3 (novo)
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3. Após a expiração do prazo previsto no nº
1, a Agência pode autorizar, para um 
pedido apresentado num prazo alargado de 
mais 6 meses, caso se justifique, a 
notificação posterior de informações 
essenciais, nos termos do nº 2, bem como 
de dados, nos termos do nº 2 do artigo 22º
bis, relativos a uma substância incluída no 
registo das substâncias. Neste caso, a 
Agência atribui ao fabricante/importador 
que fornece as informações supracitadas 
um número de pré-registo.

Alteração 136
Artigo 22 quater, nº 4 (novo)

4. À excepção dos monómeros utilizados 
como produtos intermédios isolados nas 
instalações ou isolados transportados, os 
nºs 1 a 5 não se aplicam aos produtos 
intermédios isolados nas instalações ou 
isolados transportados. No entanto, os 
fabricantes ou importadores destas 
substâncias recolherão, no prazo previsto 
no nº 1, as informações referidas na alínea 
a) do nº 2 sobre as propriedades das 
substâncias, nos termos do anexo V, à
excepção das informações relativas à
sensibilização; tais informações serão 
disponibilizadas às autoridades 
competentes no quadro das inspecções 
oficiais (artigo 122º), bem como à Agência, 
mediante pedido.

Alteração 137
Artigo 22 quater, nº 5 (novo)

5. O artigo 10º, o nº 2, primeira e terceira 
frases, e nºs 3 e 4 do artigo 18ª aplicam-se 
mutatis mutandis.
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Alteração 138
CAPÍTULO 3, Título (novo)

ESTABELECIMENTO DE 
PRIORIDADES PARA O REGISTO 

DURANTE O REGIME TRANSITÓRIO

Alteração 139
Artigo 22 sexies (novo)

Artigo 22º sexies
Substâncias da primeira lista de tratamento

1. O registo das substâncias da primeira 
lista de tratamento terá lugar num prazo de 
5 anos a partir da entrada em vigor do 
presente regulamento.
2. A publicação da primeira lista de 
tratamento e eventuais aditamentos ou 
alterações processa-se de acordo com o 
disposto no nº 2, alínea d), do Artigo 22º
ter, a par da publicação do registo de 
substâncias.

Alteração 140
Artigo 22 septies (novo)

Artigo 22º septies

Substâncias da 2ª, 3ª e 4ª listas de 
tratamento

1. O registo das substâncias da segunda 
lista de tratamento terá lugar num prazo de 
7 anos a partir da data de entrada em vigor 
do presente regulamento.
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2. O registo de substâncias da 3ª lista de 
tratamento terá lugar no prazo de 9 anos a 
partir da entrada em vigor do presente 
regulamento. 

3. O registo das substâncias da 4ª lista de 
tratamento terá lugar no prazo de 11 anos 
a partir da entrada em vigor do 
regulamento.

4. A Agência publica as 2ª, 3ª e 4ª listas de 
tratamento no prazo de um mês após 
expiração do prazo previsto no nº 1 do 
Artigo 22º quater para fins de notificação 
de informações essenciais. Sempre que 
notificações complementares de 
informações essenciais objecto de 
autorização (nº 3 do Artigo 22º quater), nos 
termos do disposto no nº 2, segunda frase, 
do Artigo 22º quinquies e do nº 3 do Artigo 
22º quinquies, impliquem um aditamento 
ou alteração das listas de tratamento, a 
Agência publica estes aditamentos ou 
alterações no prazo de um mês após 
expiração do prazo de notificação 
complementar mencionado nº 3 do Artigo 
22º quater.

Alteração 141
Artigo 25, nº 5

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

5. O(s) anterior(es) registando(s) terá(ão) um 
mês, a contar da recepção das informações 
referidas no nº 4, para informar o potencial 
registando e a Agência dos custos por si 
suportados no âmbito do estudo em questão. 
A pedido do potencial registando, a Agência 
tomará a decisão de lhe facultar os resumos 
ou os resumos consistentes dos estudos em 
questão, consoante o caso, ou os respectivos 
resultados, mediante a apresentação de um 
comprovativo de pagamento ao(s) 
anterior(es) registando(s) de uma parte dos 
custos calculada nos termos do n° 8 bis.
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Alteração 142
Artigo 25, nº 6

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

6. Se o(s) anterior(es) registando(s) não 
informar(em) o potencial registando e a 
Agência do custo, dentro do prazo indicado 
no nº 5, a Agência, a pedido, tomará a 
decisão de facultar ao potencial registando os 
resumos ou os resumos consistentes dos 
estudos, consoante o caso, por ele 
solicitados. O(s) anterior(es) registando(s) 
poderá(ão) reclamar uma parte dos custos 
calculada nos termos do n° 8 bis ao 
potencial registando, sendo esse direito 
invocável junto dos tribunais nacionais.

Alteração 143
Artigo 25, nº 8 bis (novo) 

8 bis. A Agência abrirá uma conta corrente 
para todos os registandos e verificará o 
custo do primeiro registo. Qualquer futuro 
registando que partilhe o registo inicial ou 
dele beneficie deverá pagar um montante 
equivalente à sua parte da totalidade do 
custo inicial, de forma a que cada novo 
registando reduza os seus próprios custos e, 
simultaneamente, os dos registandos 
anteriores. Os registandos anteriores são 
reembolsados (creditados) 
proporcionalmente à sua parte para a 
redução do custo determinada pelo novo 
registando.

Justificação

O objectivo é que cada registando tenha interesse em partilhar o registo o mais rapidamente 
possível e com o maior número possível de pessoas, a fim de reduzir os seus encargos 
financeiros. 
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Alteração 144
Artigo 26

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

Suprimido

a) O nome da substância e, se for caso 
disso, do grupo de substâncias, incluindo 
os respectivos números EINECS e CAS, se 
disponíveis;

b) O seu nome e endereço e o nome da 
pessoa de contacto;
c) O prazo previsto para o registo e o 
intervalo de tonelagem esperado;

d) A indicação dos eventuais 
parâmetros/propriedades físico-químicos, 
toxicológicos e ecotoxicológicos 
relativamente aos quais disponha de 
estudos ou informações pertinentes para 
efeitos dos requisitos de informação do 
registo;
e) Uma declaração indicando se os estudos 
mencionados na alínea d) incluem ou não 
ensaios com animais vertebrados e, em 
caso negativo, se pretende, com o seu 
registo, efectuar uma declaração 
afirmativa para efeitos da alínea a), 
subalínea x), do artigo 9.º.

O potencial registando pode limitar as 
informações a apresentar de acordo com o 
primeiro parágrafo aos 
parâmetros/propriedades relativamente aos 
quais foi necessária a realização de 
ensaios.

2. As informações referidas no n.º 1 serão 
apresentadas, o mais tardar, 18 meses 
antes:
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a) Do prazo fixado no n.º 1 do artigo 21.º
no tocante às substâncias de integração 
progressiva fabricadas ou importadas em 
quantidades iguais ou superiores a 
1.000 toneladas por ano;

b) Do prazo fixado no n.º 2 do artigo 21.º
no tocante às substâncias de integração 
progressiva fabricadas ou importadas em 
quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano. 

3. Aos registandos que não apresentarem 
as informações exigidas no n.º 1 não 
poderá aplicar-se o artigo 21.º.

4. Os fabricantes e importadores de 
substâncias de integração progressiva em 
quantidades inferiores a uma tonelada por 
ano, bem como os utilizadores a jusante, 
poderão apresentar as informações a que se 
refere o n.º 1 à Agência usando o formato 
especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108.º.
5. A Agência registará numa base de dados 
as informações transmitidas de acordo com 
os n.os 1 a 4. Dará acesso aos dados sobre 
as diferentes substâncias aos fabricantes e 
importadores que tiverem apresentado 
informações sobre essas substâncias de 
acordo com os n.os 1 a 4. As autoridades 
competentes dos Estados-Membros também 
terão acesso a esses dados.

Justificação

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

Alteração 145
Artigo 27, nº 1
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1. Todos os fabricantes e importadores que 
tiverem comunicado à Agência, em 
conformidade com o artigo 26º, informações 
sobre uma mesma substância de integração 
progressiva participarão num fórum de 
intercâmbio de informações sobre uma 
substância (Fiis).

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

Justificação

Os utilizadores a jusante deveriam ter acesso ao FIIS para poderem partilhar os dados 
relativos aos riscos e à exposição. A presente alteração decorre da supressão do artigo 26º. 
Doravante, as informações devem ser notificadas no registo de substâncias, de acordo com o 
disposto no artigo 22º bis.

Alteração 146
Artigo 28, nº 1

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

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

Justificação

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

É preferível que a exigência relativa a estudos em matéria de experimentação com animais 
vertebrados não esteja sujeita a um prazo, na medida em que os estudos já são necessários, 
quer com o objectivo de coligir as informações essenciais previstas no artigo 22º quater, quer 
no momento do registo. Além disso, deve ser possível requerer estudos numa fase mais 
precoce, caso se tencione, por exemplo, proceder mais cedo ao registo.   
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Alteração 147
Artigo 28, nº 2

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

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

Alteração 148
Artigo 28 bis (novo)

Artigo 28º bis

Competência e segurança jurídica

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

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

Justificação

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

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

Alteração 149
Artigo 29, nº 1 bis (novo)

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

Justificação

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

Alteração 150
Artigo 29, nº 6, parágrafo 2 

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

Sempre que se realize uma avaliação de 
segurança química, as categorias de 
utilização e exposição pertinentes, 
incluindo uma descrição dos perfis de 
exposição, serão descritos num anexo à ficha 
de segurança e/ou colocados à disposição 
por via electrónica.

Justificação

As categorias de utilização e exposição constituem o principal instrumento para uma 
transferência estruturada da informação relativa às medidas de gestão dos riscos, aos 
valores-alvo de exposição (por exemplo, DNEL, PNEC) e às condições de utilização ao longo 
da cadeia de abastecimento. Ajudam os agentes da cadeia de abastecimento a efectuar a sua 
própria avaliação de segurança e a elaborar uma ficha de segurança para o agente que se 
segue na cadeia de abastecimento.
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Alteração 151
Artigo 29, nº 7

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

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

Justificação

Afigura-se desnecessário enviar uma vez mais fichas de segurança, por força de aplicação do 
regulamento, tendo em conta que os utilizadores a jusante já dispõem dessa fichas de 
segurança. 

Alteração 152
Artigo 29, nº 8

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

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

Justificação

Ver justificação da alteração ao nº 7 do artigo 29º. 

Alteração 153
Artigo 30, nº 1, alínea a)

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

Suprimido

Justificação

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

Alteração 154
Artigo 30 bis (novo) 

Artigo 30° bis

Obrigação de comunicar informações 
sobre as substâncias que fazem parte de 

artigos
1. Um agente a montante da cadeia de 
abastecimento que incorpore num artigo 
uma substância, estreme ou numa 
preparação, que satisfaça os critérios de 
autorização em conformidade com as 
alíneas a) a f) do artigo 54º e/ou os critérios 
de classificação como perigosa nos termos 
da Directiva 67/548/CEE informará, a 
pedido, um agente a jusante da cadeia de 
abastecimento de que a substância está
presente no artigo.

2. A Comissão decidirá, em conformidade 
com o procedimento referido no nº 3 do 
artigo 130º, sobre as modalidades de 
comunicação das informações referidas no 
presente artigo.

3. Um produtor ou importador de um 
artigo fornecerá as seguintes informações 
ao consumidor, a pedido deste:
a) Se estão presentes no artigo substâncias 
que satisfazem os critérios de autorização 
previstos no artigo 54º;

b) Em caso afirmativo, que substâncias 
desse tipo estão contidas no artigo.

Justificação

O sistema REACH exige um fluxo de informação através da cadeia de abastecimento, desde o 
produtor de substâncias químicas aos utilizadores a jusante dessas substâncias. Contudo, o 
fluxo de informação é interrompido quando uma substância química é incorporada num 
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artigo. Esta alteração garante que os utilizadores mais a jusante da cadeia de 
abastecimento de artigos recebam informações que permitam contribuir para uma melhor 
gestão dos riscos associados às utilizações de substâncias químicas que fazem parte de 
artigos. Além disso, estas informações são necessárias para que os produtores/utilizadores de 
artigos possam dar cumprimento a outros actos legislativos comunitários (por exemplo, a 
directiva relativa à segurança dos produtos, a directiva relativa aos brinquedos) e para 
informar os consumidores.

Alteração 155
Artigo 34, nº 2

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

2. 2. Qualquer utilizador a jusante terá
direito a comunicar uma utilização ou 
categorias de utilização e de exposição por 
escrito, ao fabricante, importador ou 
utilizador a jusante que lhe fornece uma 
substância, com o objectivo de fazer dela 
uma utilização identificada, na acepção dos 
n°s 25 e 30 do artigo 3º. Ao fazê-lo, 
fornecerá informações suficientes que 
permitam ao seu fornecedor tê-las em conta, 
para inclusão na avaliação de segurança 
química.

Justificação

O utilizador a jusante deve ter o direito de comunicar ao seu fornecedor uma ou mais 
categorias de utilização e exposição suplementares. 

O utilizador a jusante deve ter o direito de comunicar ao seu fornecedor uma ou mais 
categorias de utilização e exposição suplementares. As categorias de utilização e exposição 
devem constituir a base para a informação ao longo da cadeia de abastecimento e são o 
principal instrumento para uma transferência estruturada da informação relativa às medidas 
de gestão dos riscos, aos valores-alvo de exposição (por exemplo, DNEL, PNEC) e às 
condições de utilização ao longo da cadeia de abastecimento. Ajudam os agentes da cadeia 
de abastecimento a efectuar a sua própria avaliação de segurança e a elaborar uma ficha de 
segurança para o agente que se segue na cadeia de abastecimento.

Alteração 156
Artigo 34, nº 3
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3. No respeitante a substâncias registadas, o 
fabricante ou importador deverá dar 
cumprimento à obrigação estabelecida no 
artigo 13.º antes de voltar a fornecer a 
substância ao utilizador a jusante que 
apresentou o pedido, desde que o pedido 
tenha sido feito, pelo menos, um mês antes 
do fornecimento ou, se esta data for 
posterior, no prazo de um mês após o 
pedido. No que toca às substâncias de 
integração progressiva, o fabricante ou 
importador deverá dar cumprimento ao 
referido pedido e às obrigações estabelecidas 
no artigo 13.º antes do prazo pertinente 
estabelecido no artigo 21.º, desde que o 
utilizador a jusante tenha apresentado o 
pedido pelo menos 12 meses antes do prazo 
em questão.

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

Alteração 157
Artigo 34, nº 4

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

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

Justificação

Os utilizadores a jusante, nomeadamente PME, não devem ter de elaborar um relatório de 
segurança química para cada utilização única que não se enquadre nas condições descritas 
por um fornecedor anterior. Tal só deverá ter lugar em caso de desvios em relação às 
categorias de utilização e de exposição.
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Alteração 158
Artigo 35, nº 1

1. Antes de dar início a uma utilização 
específica de uma substância que tenha sido 
registada por um agente a montante na 
cadeia de abastecimento, de acordo com os 
artigos 5.º ou 16.º, qualquer utilizador a 
jusante transmitirá à Agência as informações 
especificadas no n.º 2 do presente artigo, se 
lhe tiver sido fornecida uma ficha de 
segurança que inclua um perfil de exposição 
e o utilizador a jusante estiver a fazer uma 
utilização da substância que não se enquadre 
nas condições descritas nesse perfil de 
exposição.

1. Antes de dar início a uma utilização 
específica de uma substância correspondente 
a uma categoria de utilização e de 
exposição que tenha sido registada por um 
agente a montante na cadeia de 
abastecimento, de acordo com os artigos 5.º
ou 16.º, qualquer utilizador a jusante 
transmitirá à Agência as informações 
especificadas no n.º 2 do presente artigo, se 
lhe tiver sido fornecida uma ficha de 
segurança que inclua um perfil de exposição 
e/ou uma categoria de utilização e de 
exposição e o utilizador a jusante estiver a 
fazer uma utilização da substância que não se 
enquadre nas condições descritas nesse perfil 
de exposição nas condições aí descritas.

Alteração 159
Artigo 35, nº 2, alínea e)

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

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

Alteração 160
Artigo 38, nº 1

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

1. Para efeitos dos artigos 39º a 46º, a 
autoridade competente será a Agência. 
Contudo, um certo número de 
procedimentos pode ser delegado, por 
protocolo, nas autoridades competentes dos 
Estados-Membros.

Justificação

A fim de criar condições verdadeiramente equitativas, as funções e responsabilidades 
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atribuídas à Agência devem ser mais amplas. A Agência deve ser responsável pela avaliação 
a nível comunitário, sendo assistida e aconselhada pelas autoridades dos Estados-Membros e 
pelo Comité dos Estados-Membros, o qual constitui o órgão consultivo técnico no âmbito do 
sistema REACH. É importante criar condições equitativas entre as autoridades dos Estados-
Membros.

Alteração 161
Artigo 38, nº 1 bis (novo)

1 bis. Para efeitos dos artigos 39º a 43°, o 
parecer do Comité dos Estados-Membros 
referido na alínea e) do artigo 72° será
solicitado sempre que tal for adequado.

Justificação

A Agência deve ser aconselhada pelas autoridades dos Estados-Membros e com elas 
cooperar, mas será plenamente responsável pelas decisões tomadas.

Alteração 162
Artigo 38, nº 2

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

Suprimido

Alteração 163
Artigo 39

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

2. Com base na análise referida no n.º 1, a 
autoridade competente redigirá uma das 
seguintes decisões e essa decisão será
adoptada em conformidade com o 
procedimento estabelecido nos artigos 48º e 
49º:
a) Uma decisão exigindo que o(s) 
registando(s) ou o(s) utilizador(es) a 
jusante em causa efectuem o ensaio 
proposto e estabelecendo um prazo para a 
apresentação do resumo do resultado do 
ensaio ou do resumo consistente do estudo, 
se tal for exigido pelo anexo I;

b) Uma decisão em conformidade com a 
alínea a), mas alterando as condições para 
a realização do ensaio;

c) Uma decisão rejeitando a proposta de 
ensaio.

3. O registando apresentará à Agência as 
informações exigidas.

Justificação

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

Alteração 164
Artigo 48, nº 1, parte introdutória

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

1) A Agência pode examinar qualquer 
registo com o objectivo de verificar que:
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Alteração 165
Artigo 40, nº 1, alínea a)

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

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

Alteração 166
Artigo 40, nº 1, alínea b)

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

Suprimido

Justificação

A Agência deve ter a possibilidade de analisar todos os documentos apresentados.

Alteração 167
Artigo 40, nº 2

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

2. Com base numa análise efectuada nos 
termos do n.º 1, a Agência pode preparar um 
projecto de decisão que exija que o(s) 
registando(s) apresentem qualquer 
informação necessária para que o(s) 
registo(s) cumpram os requisitos de 
informação pertinentes e essa decisão será
adoptada em conformidade com o 
procedimento estabelecido nos artigos 48.º e 
49.º.
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Alteração 168
Artigo 41, nº 1

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

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

Alteração 169
Artigo 41, nº 2

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

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

Justificação

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

Alteração 170
Artigo 42

Procedimento e prazos para a análise das 
propostas de ensaios

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

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

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

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

c) Passados os prazos indicados nas alíneas 
a) e b), para os registos que contenham 
propostas de ensaios recebidas dentro do 
prazo mencionado no n.º 3 do artigo 21º.

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

Justificação
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As informações pertinentes para uma utilização segura foram já fornecidas no âmbito do 
registo. Deve ser assim suprimida a missão de análise que incumbe à autoridade responsável 
e a notificação à Agência.

Alteração 171
Artigo 43, nº 1

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

Suprimido

Justificação

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

Alteração 172
Artigo 43, nº 2

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

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

Alteração 173
Artigo 43, nº 3

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

Suprimido

Alteração 174
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Artigo 43 A

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

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

Justificação

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

Alteração 175
Artigo 43 A bis, nº 1

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

1. Caso a Agência considere necessário 
realizar uma avaliação de substâncias, 
adopta uma decisão nos termos do disposto 
nos artigos 43º A, 48º e 49º.
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Em caso de uma decisão positiva, a 
Agência inclui a substância em causa num 
plano evolutivo para os efeitos previstos nos 
artigos 44º a 46º. Será conferida prioridade 
a este plano, tendo em vista o risco 
existente.   

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

b) Tonelagem agregada dos registos 
apresentados por vários registandos.

Justificação

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

Alteração 176
Artigo 43-A bis, nº 2

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

2. Um plano evolutivo comunitário como 
referido no nº 1 abrangerá um período de 
três anos, será anualmente actualizado e 
especificará as substâncias que cada 
Estado-Membro deverá avaliar em cada ano. 
A Agência apresentará o plano evolutivo 
comunitário às autoridades dos
Estados-Membros até 28 de Fevereiro de 
cada ano. Os Estados-Membros poderão 
enviar as suas observações à Agência ou 
manifestar o seu interesse em avaliar uma 
substância até 31 de Março de cada ano.

Justificação
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A Agência deve ser responsável pela elaboração dos planos evolutivos comunitários para a 
avaliação das substâncias. As avaliações serão seguidamente atribuídas às autoridades 
nacionais com base no saber-fazer. Esta medida garantirá a melhor utilização dos recursos 
disponíveis a nível comunitário.

Alteração 177
Artigo 43-A bis, nº 3

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

3. Nos casos em que não tenham sido 
apresentadas observações relativamente a um 
plano evolutivo comunitário, considera-se 
que o plano evolutivo foi adoptado. A 
autoridade competente será a autoridade 
competente do Estado-Membro à qual a 
Agência atribuiu a tarefa de proceder à
avaliação da substância no plano evolutivo 
comunitário final.

Justificação

Depois de elaborar o plano evolutivo comunitário para a avaliação das substâncias, a 
Agência distribuirá as avaliações das substâncias pelas autoridades dos Estados-Membros 
com base no saber-fazer.

Alteração 178
Artigo 43-A bis, nº 4

4. Nos casos em que dois ou mais 
Estados-Membros tenham incluído a 
mesma substância nos seus projectos de 
planos evolutivos ou, após a apresentação 
dos mesmos, tenham manifestado interesse 
na avaliação da mesma substância, a 
autoridade competente para efeitos dos 
artigos 44º, 45º e 46º será determinada de 
acordo com o procedimento estabelecido nos 
segundo, terceiro e quarto parágrafos.

4. Nos casos em que dois ou mais 
Estados-Membros tenham manifestado 
interesse na avaliação da mesma substância, a 
autoridade competente para efeitos dos 
artigos 44º, 45º e 46º será determinada de 
acordo com o procedimento estabelecido nos 
segundo, terceiro e quarto parágrafos.
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A Agência apresentará o assunto ao Comité
dos Estados-Membros previsto no nº 1, 
alínea e), do artigo 72º, a seguir designado 
“Comité dos Estados-Membros”, a fim de 
decidir qual a autoridade que actuará como 
autoridade competente, tendo em conta o 
princípio de que a distribuição das 
substâncias pelos Estados-Membros deve 
reflectir a respectiva proporção no produto 
interno bruto comunitário. Sempre que tal 
for possível, será dada prioridade aos 
Estados-Membros que já tenham realizado 
avaliações de processos da substância em 
causa, ao abrigo dos artigos 39º a 43º.

A Agência apresentará o assunto ao Comité
dos Estados-Membros previsto no nº 1, 
alínea e), do artigo 72º, a seguir designado 
“Comité dos Estados-Membros”, a fim de 
decidir qual a autoridade que actuará como 
autoridade competente, tendo em conta o 
princípio de que a distribuição das 
substâncias pelos Estados-Membros deve 
reflectir a respectiva capacidade técnica de 
desenvolver o plano evolutivo comunitário 
e uma partilha equilibrada, entre os 
Estados-Membros da União Europeia, das 
incidências do regulamento REACH em 
matéria de formação de competências 
técnicas.

Se, no prazo de 60 dias após o envio para o 
Comité dos Estados-Membros, este chegar a 
um acordo unânime, os Estados-Membros 
em causa adoptarão em conformidade os 
seus planos evolutivos finais. A autoridade 
competente será a autoridade competente 
do Estado-Membro que incluiu a 
substância no seu plano evolutivo final.

Se, no prazo de 60 dias após o envio para o 
Comité dos Estados-Membros, este chegar a 
um acordo unânime, a Agência adoptará em 
conformidade o plano evolutivo comunitário 
final.

Se o Comité dos Estados-Membros não 
chegar a acordo por unanimidade, a Agência 
apresentará as opiniões divergentes à
Comissão, que decidirá qual a autoridade que 
actuará como autoridade competente, em 
conformidade com o procedimento referido 
no nº 3 do artigo 130º, os Estados-Membros 
adoptarão em conformidade os seus planos 
evolutivos finais.

Se o Comité dos Estados-Membros não 
chegar a acordo por unanimidade, a Agência 
apresentará as opiniões divergentes à
Comissão, que decidirá qual a autoridade que 
actuará como autoridade competente, em 
conformidade com o procedimento referido 
no nº 3 do artigo 130º, e a Agência adoptará
em conformidade o plano evolutivo
comunitário final.

Justificação

Esta alteração é evidente, na medida em que é conferida à Agência a responsabilidade da 
elaboração do plano evolutivo comunitário.

Alteração 179
Artigo 43 A bis, nº 5
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5. Assim que se tiverem determinado as 
autoridades competentes, a Agência 
publicará no seu sítio Web os planos 
evolutivos finais.

Suprimido

Alteração 180
Artigo 43-A bis, nº 6

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

6. A autoridade competente identificada em 
conformidade com os nºs 3 e 4 avaliará todas 
as substâncias que lhe foram atribuídas em 
conformidade com o presente capítulo.

Alteração 181
Artigo 44, nº 1

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

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

Justificação

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

Alteração 182
Artigo 44, nº 4
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4. Quando a autoridade competente concluir 
as suas actividades de avaliação ao abrigo 
dos n.os 1, 2, e 3, notificará a Agência desse 
facto no prazo de 12 meses a contar do início 
da avaliação da substância. Se este prazo for 
ultrapassado, a avaliação será considerada 
como concluída.

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

Alteração 183
Artigo 45, nº 1

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

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

Alteração 184
Artigo 45, nº 2

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

Suprimido

Justificação

Alteração lógica, porquanto é a Agência a entidade competente e não as autoridades dos 
Estados-Membros.
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Alteração 185 
Artigo 46, nº 1

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

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

Alteração 186
Artigo 46, nº 2

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

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

Justificação

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

Alteração 187
Artigo 47
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Aos produtos intermédios isolados nas 
instalações não se aplicará a avaliação dos 
processos nem das substâncias. Contudo, 
caso possa demonstrar-se que a utilização 
de um produto intermédio isolado nas 
instalações provoca um risco equivalente 
ao nível de preocupação decorrente da 
utilização de substâncias a incluir no 
anexo XIII de acordo com o artigo 54.º, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
em cujo território estão situadas as 
instalações poderá:

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

a) Solicitar ao registando que apresente 
informações complementares directamente 
relacionadas com o risco identificado. Esse 
pedido será acompanhado por uma 
justificação escrita;
b) Examinar toda a informação 
apresentada e, se necessário, tomar as 
medidas apropriadas para reduzir os riscos 
determinados em relação às instalações em 
questão.
O procedimento referido no primeiro 
parágrafo só poderá ser intentado pela 
autoridade competente aí referida.

Justificação

A Agência tem competência para proceder ela própria, ou com base em pedido justificado da 
autoridade competente, à análise dos produtos intermédios.

Alteração 188
Artigo 48, nº 1
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1. A autoridade competente transmitirá
qualquer projecto de decisão tomada ao 
abrigo dos artigos 39.º. 40.º ou 44.º ao(s) 
registando(s) ou ao(s) utilizador(es) a jusante 
interessado(s), informando-o(s) de que 
terá(ão) o direito de apresentar observações 
no prazo de 30 dias a contar da recepção. A 
autoridade competente levará em linha de 
conta todas as observações recebidas e 
poderá alterar o projecto de decisão em 
conformidade.

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

Alteração 189
Artigo 48, nº 2

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

2. Caso um registando tiver cessado o 
fabrico ou a importação da substância, 
informará desse facto a Agência e, 
consequentemente, suspendem-se as 
obrigações atinentes ao registo e durante 
esse período não poderão ser exigidas 
quaisquer informações relativamente a 
essa substância. Se o registando cessar 
definitivamente o fabrico ou a importação 
da substância, o seu registo perde a 
validade decorrido um ano, a não ser que o 
registando transmita a terceiro os direitos 
atinentes ao registo, antes do termo do 
referido prazo.

Justificação

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

Alteração 190
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Artigo 48, nº 3

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

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

Justificação

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

Alteração 191
Artigo 48, nº 4, alínea a)

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

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

Alteração 192
Artigo 49, nº 1
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1. A autoridade competente de um 
Estado-Membro notificará à Agência o seu 
projecto de decisão em conformidade com 
os artigos 39.º, 40.º ou 44.º em conjunto 
com as eventuais observações do registando 
ou do utilizador a jusante, especificando a 
forma como foram levadas em 
consideração. A Agência enviará esse 
projecto de decisão, assim como as 
observações, às autoridades competentes dos 
outros Estados-Membros.

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

Justificação

Coerência com o nº 1 do artigo 43º A bis.

Alteração 193
Artigo 49, nº 2

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

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

Justificação

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

Alteração 194
Artigo 49, nº 4



PE 357.691v03-00 96/126 AD\576536PT.doc

PT

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

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

Justificação

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

Alteração 195
Artigo 49, nº 5

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

Suprimido

Alteração 196
Artigo 49, nº 6

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

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

Alteração 197
Artigo 49, nº 7

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

Suprimido

Alteração 198
Artigo 50

Partilha de custos dos ensaios que envolvam 
animais vertebrados sem que os registandos 
tenham chegado a acordo

Partilha de custos dos ensaios que envolvam 
animais vertebrados sem que os registandos 
tenham chegado a acordo

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

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

2. No caso referido no n.º 1, o registando 
ou o utilizador a jusante que executa o 
ensaio fornecerá uma cópia do mesmo a 
cada um dos outros interessados. 
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3. A pessoa que executa e apresenta o 
estudo tem um direito de regresso sobre as 
restantes. Estas terão direito a uma cópia 
do estudo. Qualquer pessoa envolvida 
poderá fazer valer o seu direito de proibir 
outra pessoa de fabricar, importar ou 
colocar a substância no mercado, se a 
outra pessoa não pagar a sua parte do 
custo, não constituir uma garantia 
equivalente a esse montante ou não 
facultar uma cópia do estudo realizado. 
Todos os direitos têm força executiva 
perante os tribunais nacionais. Qualquer 
pessoa poderá apresentar os seus pedidos 
de pagamento a uma comissão de 
arbitragem e aceitar as decisões dessa 
comissão.

Alteração 199
Artigo 51

Obrigação de os Estados-Membros 
notificarem a Agência

Obrigação de notificação

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

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

Justificação

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

Alteração 200
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Artigo 53, nº 1, alínea a)

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

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

Alteração 201
Artigo 53, nº 1, alínea b)

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

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

Alteração 202
Artigo 53, nº 1, alínea e)

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

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

Alteração 203
Artigo 53, nº 4
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4. Os n.os 1 e 2 não se aplicarão à utilização 
de substâncias na investigação e 
desenvolvimento científicos nem na 
investigação e desenvolvimento orientados 
para o produto e para o processo em 
quantidades que não ultrapassem uma 
tonelada por ano.

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

Justificação

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

Alteração 204
Artigo 53, nº 5, alíneas a), b), c), d), e) e f)

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

Suprimido

b) Utilização em produtos biocidas, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 98/8/CE;
c) Utilização como medicamentos de uso 
humano e veterinário, abrangidos pelo 
âmbito de aplicação do Regulamento 
(CEE) n.º 2309/93 e das Directivas 
2001/82/CE e 2001/83/CE;
d) Utilização como aditivos alimentares, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 89/107/CEE;

e) Utilização como aditivos na alimentação 
para animais, abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 70/524/CEE;

f) Utilização como aromatizantes em 
géneros alimentícios, abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da Decisão 
1999/217/CE;

Justificação
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V. artigo 2º. Estas substâncias não devem estar abrangidas pelo âmbito de aplicação do 
REACH.

Alteração 205
Artigo 53, nº 5, alínea i bis) (nova)

i bis) Substâncias isentas da 
obrigatoriedade de registo.

Justificação

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

Alteração 206
Artigo 53, nº 5, alínea i ter) (nova)

i ter) Utilizações de metais, incluindo sob a 
forma de ligas, em conformidade com a 
derrogação à rotulagem prevista na 
Directiva 67/548/EEC1, pontos 8.3 e 9.3 do 
Anexo VI.
1 JO L 196 , 16/08/1967 p. 1 

Justificação

O vasto número de utilizações de metais, especialmente sob a forma de ligas (existem cerca 
de 30.000 ligas em produção comercial), poderá levar a uma potencial sobrecarga do 
procedimento de autorização, a não ser que seja introduzido um sistema simplificado. Tal 
como os polímeros, muitos metais e ligas em forma maciça constituem um risco limitado em 
virtude da sua natureza. Devem ser, por conseguinte, elegíveis, regra geral, para uma 
avaliação através de um procedimento simplificado, a não ser que existam indicações de 
riscos potenciais que justifiquem uma avaliação mais detalhada de perfis de exposição 
específicos.

Alteração 207
Artigo 53, nº 7 bis (novo)
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7 bis. O nº 1 não é aplicável à utilização de 
substâncias estremes, em preparações ou 
produtos que correspondam às condições 
ou limitações estabelecidas no anexo XVI 
ou XVII.

Justificação

No nº 8 do artigo 53º proposto é esclarecido que as decisões tomadas pelo Conselho de 
Ministros e pelo Parlamento ao abrigo da Directiva 76/769/CEE ou, futuramente, pela 
Comissão, nos termos do procedimento previsto no artigo 130º (Comitologia) não devem 
objecto de nova discussão. 

Alteração 208
Artigo 55, nº 1

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

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

Justificação

Apenas as substâncias registadas podem ser objecto de um processo de autorização. As 
substâncias não registadas não podem ser, de qualquer modo, fabricadas ou registadas. O 
aditamento visa clarificar o texto.

Alteração 209
Artigo 55, nº 1, alínea c), subalínea i) 
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i) a ou as datas a partir das quais a colocação 
no mercado e a utilização da substância 
passam a ser proibidas a menos que se tenha 
concedido uma autorização, a seguir 
designada “data de expiração”,

i) a ou as datas a partir das quais a colocação 
no mercado e a utilização da substância 
passam a ser proibidas a menos que se tenha 
concedido uma autorização, a seguir 
designada “data de expiração”, tendo em 
conta o período de utilização específica e o 
ciclo de vida do produto;

Justificação

Os prazos para a adopção das decisões relativas às autorizações e restrições devem ter em 
conta o período de utilização específica e o ciclo de vida dos produtos. Em certos casos, as 
restrições legais à utilização de uma substância podem ser introduzidas rapidamente, ao 
passo que noutros casos é necessário um prazo mais longo tendo em conta o período de 
utilização e o ciclo de vida dos produtos. Por conseguinte, a fim de reduzir os custos e obter 
a máxima rentabilidade, as decisões devem ter em conta estes factores.

Alteração 210
Artigo 55, nº 1, alínea e)

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

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

Alteração 211
Artigo 55, nº 2

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

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

Alteração 212
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Artigo 55, nº 4, alínea b)

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

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

Alteração 213
Artigo 57, nº 3, alínea c) 

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

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

Justificação

Os resultados da análise custo-benefício "deveriam" ser tidos em conta. Não faz sentido 
realizar essa análise e não ter em conta os resultados. O termo “deveriam” confere no 
entanto às autoridades a liberdade de tomar decisões contrárias à análise custo-benefício. Os 
contributos de terceiros podem constituir um factor útil se forem conformes com as normas 
científicas. Os prazos para a adopção das decisões relativas às autorizações e restrições 
devem ter em conta o período de utilização específica e o ciclo de vida dos produtos.

Alteração 214
Artigo 57, nº 6

6. As autorizações poderão depender da 
satisfação de certas condições, incluindo a 
aplicação de períodos de revisão e/ou de 
controlo. As autorizações concedidas em 
conformidade com o nº 3 estarão 
normalmente limitadas por um prazo.

6. As autorizações poderão depender da 
satisfação de certas condições, incluindo a 
aplicação de períodos de revisão e/ou de 
controlo. As autorizações concedidas em 
conformidade com o nº 3 estarão 
normalmente sujeitas a uma revisão futura 
que terá em conta o período de utilização 
específica e o ciclo de vida do produto.

Justificação

Relacionada com a alteração ao n° 3, alínea c), do artigo 57°. Em certos casos, as restrições 
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legais à utilização de uma substância podem ser introduzidas rapidamente, ao passo 
que noutros casos é necessário um prazo mais longo tendo em conta o período de 
utilização e o ciclo de vida dos produtos. Por conseguinte, a fim de reduzir os custos e obter 
a máxima rentabilidade, as decisões devem ter em conta estes factores. Os custos devem ser 
tomados em consideração ao determinar em que medida a exposição deve ser reduzida.

Alteração 215
Artigo 57, nº 7, alínea c)

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

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

Alteração 216
Artigo 57, nº 8

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

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

Justificação

Relacionada com as alterações ao n° 3, alínea c), do artigo 57° e ao n° 6 do artigo 57°.

Alteração 217
Artigo 59, nº 3
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3. Os pedidos podem ser apresentados para 
uma ou várias substâncias e para uma ou 
várias utilizações. Podem ser feitos para 
utilização própria do requerente e/ou para as 
utilizações para as quais pretenda colocar a 
substância no mercado.

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

Alteração 218
Artigo 59, nº 4, alínea c)

c) O pedido para a autorização, 
especificando a ou as utilizações para as 
quais se pede a autorização e abrangendo a 
utilização da substância em preparações e/ou 
a sua incorporação em artigos, se for 
pertinente;

c) O pedido para a autorização, 
especificando a ou as utilizações ou as 
categorias de utilização e exposição para as 
quais se pede a autorização e abrangendo a 
utilização da substância em preparações e/ou 
a sua incorporação em artigos, se for 
pertinente;

Alteração 219
Artigo 60, nº 1

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

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

Alteração 220
Artigo 60, nº 2
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2. Se tiver sido concedida uma autorização 
relativa a uma utilização de determinada 
substância, um requerente subsequente 
poderá fazer referência, por meio de uma 
carta de acesso concedida pelo titular da 
autorização, às partes do pedido do titular 
apresentadas de acordo com o n.º 4, alínea 
d), e com o n.º 5 do artigo 59.º.

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

Alteração 221
Artigo 61, nº 4, alínea a)

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

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

Alteração 222
Artigo 61, nº 4, alínea b)

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

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

Alteração 223
Artigo 62

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

Os titulares de uma autorização incluirão o 
número de autorização no rótulo antes de 
colocarem a substância no mercado para uma 
utilização autorizada ou categorias de 
utilização e exposição.
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Alteração 224
Artigo 68, nº 1

1. No prazo de 12 meses a contar da data de 
publicação referida no nº 3 do artigo 66º, o 
Comité de Análise Socioeconómica 
formulará um parecer sobre as restrições 
sugeridas, com base na sua análise das partes 
pertinentes do processo e do impacto 
socioeconómico. Elaborará um projecto de 
parecer sobre as restrições sugeridas e sobre 
o correspondente impacto socioeconómico, 
tendo em conta as eventuais análises ou 
informações transmitidas de acordo com o nº
3, alínea b), do artigo 66º. A Agência 
publicará o projecto de parecer sem demora 
no seu sítio Web. A Agência convidará as 
partes interessadas a fazerem as suas 
observações sobre o projecto de parecer, até
à data-limite por ela fixada.

1. No prazo de 12 meses a contar da data de 
publicação referida no nº 3 do artigo 66º, o 
Comité de Análise Socioeconómica 
formulará um parecer sobre as restrições 
sugeridas, com base na sua análise das partes 
pertinentes do processo e do impacto 
socioeconómico. Elaborará um projecto de 
parecer sobre as restrições sugeridas e sobre 
o correspondente impacto socioeconómico, 
tendo em conta as eventuais análises ou 
informações transmitidas de acordo com o nº
3, alínea b), do artigo 66º. A Agência 
publicará o projecto de parecer sem demora 
no seu sítio Web, tendo em conta o período 
de utilização específica e o ciclo de vida do 
produto. A Agência convidará as partes 
interessadas a fazerem as suas observações 
sobre o projecto de parecer, até à data-limite 
por ela fixada.

Justificação

Os prazos para a adopção das decisões relativas às autorizações e restrições devem ter em 
conta o período de utilização específica e o ciclo de vida dos produtos. Em certos casos, as 
restrições legais à utilização de uma substância podem ser introduzidas rapidamente, ao 
passo que noutros casos é necessário um prazo mais longo tendo em conta o período de 
utilização e o ciclo de vida dos produtos. Por conseguinte, a fim de reduzir os custos e obter 
a máxima rentabilidade, as decisões devem ter em conta estes factores.

Alteração 225
Artigo 69, nº 2

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

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

O artigo 116º também é aplicável a esta situação.

Alteração 226
Artigo 70, nº 2

2. A decisão final será tomada em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 3 do artigo 130º.

2. A decisão final será tomada em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 3 do artigo 130º, tendo em conta o 
período de utilização específica e o ciclo de 
vida do produto.

Justificação

Os prazos para a adopção das decisões relativas às autorizações e restrições devem ter em 
conta o período de utilização específica e o ciclo de vida dos produtos. Em certos casos, as 
restrições legais à utilização de uma substância podem ser introduzidas rapidamente, ao 
passo que noutros casos é necessário um prazo mais longo tendo em conta o período de 
utilização e o ciclo de vida dos produtos. Por conseguinte, a fim de reduzir os custos e obter 
a máxima rentabilidade, as decisões devem ter em conta estes factores.

Alteração 227
Artigo 71 bis (novo) 

Artigo 71° bis
Missão da Agência

A Agência está encarregada da gestão geral 
do sistema REACH.

Justificação

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

Alteração 228
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Artigo 71 ter (novo)

Artigo 71° ter

Responsabilidades internacionais

A Agência envidará todos os esforços 
possíveis para promover a aceitação 
internacional das normas REACH e terá
devidamente em conta as normas em vigor 
adoptadas por outras instituições 
internacionais, se estiver convicta de que 
essas normas permitem preservar o 
ambiente e a saúde.

Justificação

É importante que os produtores e importadores que já registaram substâncias de acordo com 
as normas de outras organizações internacionais possam cumprir os requisitos do sistema 
REACH com o mínimo de burocracia e de custos suplementares. É essencial que os 
produtores comunitários não sejam vítimas de concorrência desleal por parte de regiões que 
estão "à margem do sistema REACH".

Alteração 229
Artigo 72, nº 1, alínea e)

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

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

Justificação

Adequação às alterações no título VI.
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Alteração 230
Artigo 73, nº 1

1. A Agência facultará aos Estados-Membros 
e às Instituições da Comunidade o melhor 
aconselhamento possível de ordem científica 
e técnica sobre questões que se prendam com 
os produtos químicos, que se enquadrem nas 
suas competências e que lhe sejam 
submetidas de acordo com as disposições do 
presente regulamento.

1. A Agência facultará aos Estados-Membros 
e às Instituições da Comunidade o melhor 
aconselhamento possível de ordem científica 
e técnica sobre questões que se prendam com 
os produtos químicos, que se enquadrem nas 
suas competências e que lhe sejam 
submetidas de acordo com as disposições do 
presente regulamento. As decisões 
adoptadas pela Agência ao abrigo do 
presente regulamento revestem força legal 
obrigatória.

Justificação

O aditamento destina-se apenas à clarificação do papel da Agência enquanto órgão 
decisório.

Alteração 231
Artigo 73, nº 1 bis (novo) 

1 bis. Durante o período de pré-registo, a 
Agência:
a) Permitirá que todos os produtores de 
substâncias semelhantes se conheçam uns 
aos outros e se organizem para efeitos de 
registo;
b) Disponibilizará (por seu intermédio, em 
cooperação com as instituições existentes, 
os Estados-Membros e as associações 
industriais) todas as informações não 
confidenciais existentes sobre as 
substâncias. Estas informações serão 
seguidamente disponibilizadas 
publicamente, a fim de simplificar os 
processos de registo dos registandos (em 
particular as PME);
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c) Elaborará um plano para o 
registo/avaliação das substâncias que 
combine o grau de exposição e o risco; as 
substâncias serão classificadas pelo 
produtor/importador em três grandes 
grupos (risco elevado, risco médio e baixo 
risco) e será dada prioridade às substâncias 
mais perigosas (nomeadamente às 
substâncias em quantidades superiores a 
1 000 toneladas e às substâncias CMR das 
categorias 1 e 2). A Agência pode rejeitar a 
classificação proposta pelo 
produtor/importador;

d) A Agência publicará, no final desta fase, 
a lista final das substâncias isentas do 
sistema REACH. Todas as substâncias que 
no momento se saiba que não representam 
um risco para a saúde e para o ambiente, 
designadamente as pastas utilizadas no 
fabrico do papel, os materiais de 
reciclagem, certos minerais, etc., serão 
incluídas na lista de isenções. A lista das 
substâncias isentas será periodicamente 
actualizada e nela serão incluídas novas 
substâncias em função da evolução dos 
conhecimentos.

Justificação

Importa reduzir as formalidades administrativas inúteis, promover os acordos entre as 
empresas/agentes de registo, reduzir os custos do registo e defender os interesses das PME. 
(Embora o OSOR pareça constituir um contributo positivo, desconhecem-se os pormenores 
da proposta e as soluções para os problemas de confidencialidade que esta suscita.)

Alteração 232
Artigo 73, nº 2, alínea f) 
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f) Fornecimento de orientações e de 
instrumentos técnicos e científicos, sempre 
que adequado para a aplicação do presente 
regulamento, em particular, para assistir a 
indústria, especialmente as pequenas e 
médias empresas (PME), na elaboração de 
relatórios de segurança química;

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

Justificação

A Agência deve criar um serviço de assistência, em particular para as PME.

Alteração 233
Artigo 73, nº 2, alínea i bis) (nova)

i bis) Desenvolvimento de orientações com 
base nas categorias de produtos, visando a 
introdução progressiva das obrigações 
visadas no artigo 6º. 

Justificação

A Agência deveria ser a instância competente em matéria de desenvolvimento de orientações 
relativas aos produtos. No sector privado, existem já vários modelos de práticas de 
excelência susceptíveis de servir de base às orientações de alcance sectorial. No âmbito das 
orientações, cumpre definir o modo como as substâncias químicas autorizadas podem ser 
utilizadas nas diversas categorias de produtos. Por outro lado, deveria ser dada uma 
panorâmica dos modelos de práticas de excelência a nível da gestão da cadeia de 
abastecimento, devendo igualmente ser explanadas as modalidades de notificação das 
substâncias químicas autorizadas. 

Alteração 234
Artigo 73, nº 2, alínea i ter) (nova) 
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i ter) Adopção de uma posição 
antecipatória a fim de inventariar quais os 
países em desenvolvimento que exportam 
para a UE produtos que utilizam 
substâncias identificadas como perigosas 
do primeiro grupo. É imperativa uma 
aproximação a curto prazo a estes países 
em desenvolvimento exportadores e, 
sobretudo, tem de se lhes garantir o mesmo 
apoio que é dado aos países europeus. 
Ainda relativamente aos países em 
desenvolvimento, é imperativo procurar 
alternativas, oferecer-lhes assistência 
técnica e partilhar com eles os 
conhecimentos existentes na UE.

Justificação

A UE e os seus Estados-Membros devem adoptar uma atitude pró-activa relativamente aos 
países em desenvolvimento que se confrontam com dificuldades e garantir-lhes a mesma 
ajuda que os países europeus recebem.

Alteração 235
Artigo 73, nº 2, alínea i quater) (nova) 

i quater) Colaboração com os sectores 
industriais e outras partes interessadas 
para identificar as categorias de produtos 
que fazem parte de artigos e a utilização 
das substâncias químicas que preenchem 
os critérios das alíneas a) a e) do artigo 54°
ou que foram identificadas em 
conformidade com a alínea f) do artigo 
54°, e elaborar notas de orientação 
baseadas nas categorias de produtos para 
integração progressiva das obrigações do 
artigo 6°.

Justificação

É necessário que a Agência assuma um papel de primeiro plano na elaboração de 
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orientações específicas por sector e que esse trabalho repouse numa estratégia de 
colaboração com as partes interessadas. Existem actualmente algumas boas práticas 
industriais e empresariais que podem servir de base de reflexão e para a elaboração de 
orientações específicas por sector. Essas notas de orientação deveriam identificar as 
utilizações das substâncias químicas autorizadas nas diversas categorias de produtos, dar um 
panorama geral das boas práticas na gestão da cadeia de abastecimento, explicar a maneira 
de notificar os produtos químicos autorizados e abordar as características da utilização e 
eliminação pelo consumidor.

Alteração 236
Artigo 73, nº 2, alínea i quinquies (nova) 

i quinquies) Criação e manutenção de um 
centro de excelência consagrado à
comunicação dos riscos. Fornecimento de 
recursos centralizados e coordenados em 
matéria de informações sobre a utilização 
segura das substâncias químicas e das 
preparações. Facilitar a partilha de 
conhecimentos sobre as boas práticas no 
domínio da comunicação dos riscos e da 
utilização segura.

Justificação

Um sistema de comunicação adequado e coerente baseado no risco facultará aos 
consumidores as informações e recomendações necessárias que lhes permitam utilizar com 
segurança e eficácia um produto que contenha substâncias químicas.

Alteração 237
Artigo 85, nº 1

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

1. A Câmara de Recurso será composta por 
um presidente, com habilitações para 
exercer o cargo de juiz num
Estado-Membro, e por dois outros 
membros.

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

Alteração 238
Artigo 95

O sistema e o montante das taxas a que se 
refere o n.º 1, alínea b), do artigo 93.º serão 
fixados pelo Conselho de Administração e 
publicados.

O sistema e o montante das taxas a que se 
refere o n.º 1, alínea b), do artigo 93.º serão 
fixados pelo Conselho de Administração e 
publicados. As taxas financiarão 
unicamente as despesas reais de registo.

Justificação

As taxas devem ser justificadas e corresponder aos custos reais de registo; não devem ser um 
instrumento de financiamento das actividades da Agência.

Alteração 239
Artigo 109

Âmbito de aplicação Suprimido

O disposto no presente título aplica-se:

a) Às substâncias sujeitas a registo por um 
fabricante ou importador;

b) Às substâncias abrangidas pelo âmbito 
de aplicação do artigo 1.º da Directiva 
67/548/CEE, que satisfaçam os critérios de 
classificação como perigosas de acordo 
com essa directiva e que sejam colocadas 
no mercado estremes ou numa preparação 
acima dos limites de concentração 
especificados na Directiva 1999/45/CE 
resultando na classificação da preparação 
como perigosa.

Justificação

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

Alteração 240
Artigo 110

Obrigação de notificar a Agência Suprimido

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

a) A identidade do fabricante ou 
importador responsável pela colocação 
da(s) substância(s) no mercado;

b) A identidade da(s) substância(s), 
conforme especificado no ponto 2 do anexo 
IV;
c) A classificação de perigo da(s) 
substância(s) resultante da aplicação dos 
artigos 4.º e 6.º da Directiva 67/548/CEE;

d) O rótulo da classificação de perigo da(s) 
substância(s) resultante da aplicação dos 
artigos 23.º, 24.º e 25.º da Directiva 
67/548/CEE;

e) Os limites de concentração específicos, 
se for caso disso, resultantes da aplicação 
do n.º 4 do artigo 4.º da Directiva 
67/548/CEE e dos artigos 4.º a 7.º da 
Directiva 1999/45/CE.

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

3. Se a obrigação referida no n.º 1 tiver 
como resultado entradas diferentes no 
inventário relativas à mesma substância, os 
notificantes e registandos envidarão todos 
os esforços para conseguir a inclusão no 
inventário de uma entrada objecto de 
consenso.
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4. As informações enunciadas no n.º 1 
serão actualizadas pelo(s) notificante(s) 
sempre que:

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

Alteração 241
Artigo 111

Inventário de classificação e rotulagem Suprimido

1. A Agência procederá à criação e 
manutenção, na forma de uma base de 
dados, de um inventário de classificação e 
rotulagem que apresente as informações 
referidas no n.º 1 do artigo 110.º, tanto 
para as informações notificadas nos termos 
do mesmo número como para as que são 
apresentadas como parte de um registo. As 
informações não confidenciais desta base 
de dados, identificadas no n.º 1 do artigo 
116.º, serão disponibilizadas publicamente. 
A Agência concederá o acesso aos restantes 
dados constantes do inventário relativos a 
uma substância aos notificantes e 
registandos que tenham apresentado 
informações sobre essa substância.

A Agência actualizará o inventário quando 
receber informações actualizadas nos 
termos do n.º 4 do artigo 110.º.

2. Para além das informações referidas no 
n.º 1, a Agência registará, quando for 
apropriado, as seguintes informações 
relativamente a cada entrada:
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a) Se existe uma classificação e rotulagem 
harmonizadas relativas à entrada, a nível 
comunitário, pela inclusão no anexo I da 
Directiva 67/548/CEE;

b) Se se trata de uma entrada acordada 
entre dois ou mais notificantes ou 
registandos;
c) O(s) eventual(ais) número(s) de registo 
respectivo(s).

Alteração 242
Artigo 112

Harmonização da classificação e da 
rotulagem

Suprimido

1. Após a entrada em vigor do presente 
regulamento, só será introduzida a 
classificação e rotulagem harmonizadas a 
nível comunitário no anexo I da Directiva 
67/548/CEE para a classificação de uma 
substância como cancerígena, mutagénica 
ou tóxica para a reprodução das categorias 
1, 2 ou 3 ou como alergéneo respiratório. 
Para o efeito, as autoridades competentes 
dos Estados-Membros poderão apresentar à
Agência propostas para uma classificação e 
rotulagem harmonizadas de acordo com o 
anexo XIV.
2. O Comité dos Estados-Membros 
formulará um parecer sobre a proposta, 
dando às partes interessadas a possibilidade 
de apresentar observações. A Agência 
transmitirá esse parecer e as observações 
eventuais à Comissão, que tomará uma 
decisão com base no n.º 3 do artigo 4.º da 
Directiva 67/548/CEE.

Alteração 243
Artigo 113
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Disposições transitórias Suprimido

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

Alteração 244
Artigo 114, nº 1

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

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

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

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

Justificação

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

Alteração 245
Artigo 114, nº 2

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

(2) De três em três anos, a Agência enviará à
Comissão um relatório sobre a aplicação do 
presente regulamento.
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Contudo, o primeiro relatório será
apresentado cinco anos após a data da 
notificação exigida ao abrigo do n.º 2 do 
artigo 131.º.

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

Justificação

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

Alteração 246
Artigo 114, nº 3

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

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

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

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

Justificação

Uma vez que o regulamento visa alcançar uma uniformização, dez anos é um período 
demasiado longo para a apresentação de relatórios regulares. 

Alteração 247
Artigo 115 bis (novo) 

Artigo 115° bis
Acesso do público à informação
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1. Os fabricantes de preparações destinadas 
ao grande público ou as pessoas 
responsáveis pela sua colocação no 
mercado facultarão informações que 
indiquem os riscos associados à utilização 
normal ou a situações razoavelmente 
previsíveis de utilização, nomeadamente 
através de rótulos apostos na embalagem e 
acompanhados, se for caso disso, pela 
utilização de outros canais de 
comunicação, como sítios Web. Esta 
medida permitirá facultar informações 
mais pormenorizadas sobre a segurança e a 
utilização das substâncias ou das 
preparações.

2. As Directivas 1999/45/CE1 e 
1967/548/CEE são alteradas em 
conformidade.

3. Será criada uma marca especial 
"Conforme ao sistema REACH"a fim de 
conferir aos consumidores o direito de 
escolha. Esta marca será atribuída aos 
produtos produzidos e importados na UE 
que cumpram integralmente os requisitos 
do presente regulamento.

____________
1 JO L 6 de 12.1.1999, p. 3.

Justificação

Um sistema de comunicação adequado e coerente baseado no risco facultará aos 
consumidores as informações e recomendações necessárias que lhes permitam gerir com 
segurança e eficácia os riscos decorrentes da utilização de substâncias ou preparações 
químicas. As informações devem ser disponibilizadas de forma detalhada e compreensível 
para os consumidores.

Alteração 248
Artigo 116, nº 1, frase introdutória
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(1) Não serão consideradas confidenciais as 
seguintes informações:

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

Justificação

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

Alteração 249
Artigo 116, nº 1, alínea a)

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

Suprimido

Justificação

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

Alteração 250
Artigo 116, nº 1, alínea b)

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

b) O nome na nomenclatura IUPAC, para as 
substâncias perigosas na acepção da 
Directiva 67/548/CEE, a não ser que sejam 
aplicáveis disposições em contrário 
previstas no anexo Ia do presente 
regulamento ou no artigo 15º da Directiva 
1999/45/CE1;
1 JO L 200, de 30.7.1999, p. 1.

Justificação

Coerência com os requisitos aplicáveis à ficha de segurança e disposições existentes em 
matéria de classificação e rotulagem.
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Alteração 251
Artigo 116, nº 1, alínea c)

c) Quando aplicável, o nome da substância, 
tal como se encontra indicado no EINECS;

c) Quando aplicável, o nome da substância, 
tal como se encontra indicado no EINECS, 
caso se trate de uma substância perigosa, 
na acepção da Directiva 67/548/CEE1, a 
não ser que sejam aplicáveis disposições 
em contrário previstas no anexo Ia do 
presente regulamento ou no artigo 15º da 
Directiva 1999/45/CE2;
1 JO L 196, de 16.8.1967, p. 1.
2 JO L 200, de 30.7.1999, p. 1.

Alteração 252
Artigo 116, nº 1, alínea f)

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

Suprimido

Justificação

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

Alteração 253
Artigo 116, nº 1, alínea i)

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

Suprimido
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Justificação

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

Alteração 254
Artigo 116, nº 2, alínea -a) (nova)

-a) o nome e o endereço do registando, 
assim como de qualquer outro notificante;

Justificação

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

Alteração 255
Artigo 116, nº 2, alínea d)

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

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

Justificação

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

Alteração 256
Artigo 120
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As autoridades competentes dos 
Estados-Membros informarão o grande 
público sobre os riscos resultantes das 
substâncias, quando se considerar que é
necessário para a protecção da saúde humana 
ou do ambiente.

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

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

Alteração 257
Artigo 121 

As autoridades competentes aconselharão os 
fabricantes, importadores, utilizadores a 
jusante e todos os outros interessados sobre 
as suas responsabilidades e obrigações 
respectivas, nos termos do presente 
regulamento, além dos documentos de 
orientação sobre a sua aplicação fornecidos 
pela Agência em conformidade com o nº 2, 
alínea f), do artigo 73º.

As autoridades competentes aconselharão os 
fabricantes, importadores, utilizadores a 
jusante e todos os outros interessados sobre 
as suas responsabilidades e obrigações 
respectivas, nos termos do presente 
regulamento, além dos documentos de 
orientação sobre a sua aplicação fornecidos 
pela Agência em conformidade com o nº 2, 
alínea f), do artigo 73º. Esta medida inclui 
em particular, mas não exclusivamente, 
um aconselhamento às pequenas e médias 
empresas sobre a maneira de cumprir as 
obrigações que lhes incumbem nos termos 
do presente regulamento.

Justificação
Em particular, as PME podem necessitar de uma assistência especial para cumprirem as suas 
obrigações

Alteração 258
Artigo 128, parágrafo 2 bis (novo)
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O mais tardar 24 meses após a entrada em 
vigor do presente regulamento, será
inserida uma secção no início do anexo II 
que estabelece critérios objectivos e a lista 
de substâncias isentas, a qual será
actualizada periodicamente, para a isenção 
de substâncias e/ou grupos de substâncias.

Justificação

O actual anexo II baseia-se num "precedente histórico". Em si mesmo é inconsistente e 
assenta em critérios fluidos conducentes a situações absurdas em que uma de duas 
substâncias idênticas é excluída ao passo que a outra não (por exemplo a sacarose e a 
frutose). Cumpre atribuir à Comissão uma data-limite previamente à qual ela deverá
desenvolver critérios claros e objectivos de atribuição das isenções previstas no anexo II, a 
fim de que possa ser estabelecida uma lista lógica e completa das substâncias isentas.

Alteração 259
Artigo 128, parágrafo 2 ter (novo)

(ii) Revisão 

(i) No contexto do pré-registo, a Agência 
Europeia dos Produtos Químicos inclui as 
substâncias abrangidas pela definição.
(ii) Após avaliação, a Agência Europeia 
dos Produtos Químicos inclui as 
substâncias que, no seu entender, não 
apresentam qualquer risco ou apresentam 
apenas um risco muito reduzido de efeitos 
negativos para a saúde ou o ambiente.

(iii) As empresas podem, invocando uma 
utilização tradicional e as substâncias 
naturais presentes, incluindo misturas das 
mesmas, requerer uma isenção de registo.

Justificação

Actualmente, não existe uma definição das substâncias cobertas pelo anexo II, por exemplo, a 
água e o ácido ascórbico. A inclusão de uma definição torna o texto mais claro. Torna-se 
ainda possível proceder à sua revisão.

Apesar de, durante o processo legislativo, serem aditadas substâncias ao Anexo II, estamos 
convictos de que tal não será exaustivo. Desejamos, por isso, uma revisão precoce e mesmo 
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permanente, à medida que se adquirem mais conhecimentos. Sem estas alterações, 
continuará a ser necessário registar muitas substâncias, apesar de a Agência Europeia dos 
Produtos Químicos saber que as mesmas não apresentam quaisquer riscos.

Alteração 260
Artigo 134, parágrafo 1

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

São revogadas as Directivas 76/769/CEE, 
91/155/CEE1, 91/157/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CEE , 2000/21/CE, 2002/95/CE2 e 
2004/37/CE3 e os Regulamentos (CEE) 
n.º 793/93 e (CE) n.º 1488/94.
1 JO L 076, de 22.3.1991, p. 35.
2 JO L 037, de 13.2.2003, p. 19.
3 JO L 158, de 30.4.2004, p. 50.

Justificação

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

Alteração 261
Artigo 135 bis (novo)

Artigo 135º bis

Alteração da Directiva 1998/24/CE

1. O nº 2 do artigo 1º da Directiva 
98/24/CE1 é completado como segue:
"Os requisitos da presente directiva não 
são aplicáveis, sempre que existirem 
obrigações por força do Regulamento (CE) 
nº ... [REACH]".
1 JO L 131, de 5.5.1998, p. 11.

Justificação

Convém clarificar que REACH é prioritariamente aplicável. Há que evitar a sobreposição de 
disposições.
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Alteração 262
Artigo 135 ter (novo)

Artigo 135º ter

Alteração da Directiva 2004/37/CE
1. Ao artigo 1º da Directiva 2004/37/CE1 é
aditado um novo nº 5, com a seguinte 
redacção:

"Os requisitos da presente directiva não 
são aplicáveis, sempre que existirem 
obrigações por força do Regulamento (CE) 
nº ... [REACH]".
1 JO L 158, de 30.4.2004, p. 50.

Justificação

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

Alteração 263
Artigo 135 quater (novo)

Artigo 135º quater
Alteração da Directiva 89/106/CEE

1. O nº 1 do artigo 1º da Directiva 
89/106/CEE1 é completado como segue:

"Os materiais de construção não são 
abrangidos pelos requisitos fundamentais 
da presente directiva referentes à higiene, à
segurança e à protecção do ambiente, desde 
que existam, nesse contexto, obrigações por 
força do Regulamento (CE) nº ... 
[REACH];"
1 JO L 40, de 11.2.1989, p. 12.

Justificação

Convém clarificar que REACH é prioritariamente aplicável. Há que evitar a sobreposição de 
disposições.
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Alteração 264
Artigo 135 quinquies (novo)

Artigo 135º quinquies
Alteração da Directiva 2000/53/CE

1. O nº 2 do artigo 4º e o Anexo II da 
Directiva 2000/53/CE1 são suprimidos.
1 JO L 269, de 21.10.2000, p. 34.

Justificação

O Anexo XVI do Regulamento REACH estabelece regras uniformes em matéria de proibição. 
Importa evitar proibições diferentes em disposições diferentes. 

Alteração 265
Anexo I, ponto 5.1.1, parágrafo 1

5.1.1. Devem ser definidos perfis de 
exposição para o fabrico na Comunidade, a 
utilização própria do fabricante ou 
importador e todas as utilizações 
identificadas. Um perfil de exposição é o 
conjunto das condições que descrevem o 
modo como a substância é fabricada ou 
utilizada durante o seu ciclo de vida e como 
o fabricante ou importador controla, ou 
recomenda aos utilizadores a jusante que 
controlem, a exposição de pessoas e do 
ambiente. Esses perfis de exposição podem 
ser tão amplos ou específicos quanto 
necessário. O perfil de exposição deve ser 
apresentado na rubrica pertinente do 
relatório de segurança química e resumido 
num anexo da ficha de segurança, com um 
título curto apropriado que descreva breve e 
genericamente a utilização em causa. Os 
perfis de exposição incluirão, nomeadamente, 
sendo relevante, uma descrição:

5.1.1. Devem ser definidos perfis de 
exposição para o fabrico na Comunidade, a 
utilização própria do fabricante ou 
importador e todas as utilizações 
identificadas, na acepção do nº 25 do artigo 
3º. Um perfil de exposição é o conjunto das 
condições que descrevem o modo como a 
substância é fabricada ou utilizada durante o 
seu ciclo de vida e como o fabricante ou 
importador controla, ou recomenda aos 
utilizadores a jusante que controlem, a 
exposição de pessoas e do ambiente. Esses 
perfis de exposição podem ser classificados 
de acordo com a definição constante do nº
29 bis do artigo 3º e podem ser tão amplos 
ou específicos quanto necessário. O perfil de 
exposição deve ser apresentado na rubrica 
pertinente do relatório de segurança química 
e resumido num anexo da ficha de segurança, 
com um título curto apropriado que descreva 
breve e genericamente a utilização em causa. 
Os perfis de exposição incluirão, 
nomeadamente, sendo relevante, uma 
descrição:
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Justificação

As categorias de exposição e de utilização estão concebidas de molde a permitir a descrição 
de todos os tipos de utilizações identificadas através da combinação dos componentes 
pertinentes. Combinam situações de exposição específicas e descrevem todas as condições 
que determinam uma exposição.

Alteração 266
Anexo I, ponto 5.1.1, travessão 3

- das medidas de gestão de riscos postas em 
prática pelo fabricante ou importador para 
reduzir ou evitar a exposição de pessoas 
(incluindo trabalhadores e consumidores) e 
do ambiente à substância;

- das medidas de gestão de riscos postas em 
prática pelo fabricante, importador e/ou 
utilizador a jusante para reduzir ou evitar a 
exposição de pessoas (incluindo 
trabalhadores e consumidores) e do ambiente 
à substância;

Justificação
Os utilizadores a jusante já aplicam medidas de gestão de riscos. Este facto deve ser tomado 
em consideração no desenvolvimento de perfis de exposição sempre que adequado, bem como 
no âmbito das medidas gerais de gestão dos riscos recomendadas pelo fabricante e pelo 
importador de substâncias.

Alteração 267
Anexo I, ponto 5.2.5 bis (novo) 

5.2.5 bis. As estimativas da exposição
validadas podem ser facilitadas pela 
utilização de tecnologias da informação 
especializadas, nomeadamente de carácter 
sectorial, se disponíveis.

Justificação

A fim de ajudar as PME a cumprir as suas obrigações, existem ou podem ser desenvolvidos 
utensílios informáticos específicos e especializados, nomeadamente de carácter sectorial, 
para a realização das estimativas da exposição.

Alteração 268
Anexo I, secção 7, parte A, ponto -1
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-1. DESCRIÇÃO DAS CATEGORIAS DE 
UTILIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO 
ABRANGIDAS

Justificação

As categorias de utilização e exposição constituem o principal instrumento para uma 
transferência estruturada da informação relativa às medidas de gestão dos riscos, aos 
valores-alvo de exposição (por exemplo, DNEL, PNEC) e às condições de utilização ao longo 
da cadeia de abastecimento. Ajudam os agentes da cadeia de abastecimento a efectuar a sua 
própria avaliação de segurança e a elaborar uma ficha de segurança para o agente que se 
segue na cadeia de abastecimento.

Alteração 269
Anexo Ia, ponto 3.3 bis (novo)

3. 3 bis. No caso das preparações que não 
satisfaçam os requisitos dos pontos 3.2 e 
3.3 e em relação às quais a concentração 
previsivelmente sem efeitos (PNEC) das 
substâncias utilizadas seja inferior a 500 
µg/litro, a quantidade, a biodegradação 
(eliminabilidade) e o log POW serão 
comunicados ao utilizador a jusante em 
conformidade com os artigos 34° e 35°.

Justificação

Uma substância pode ser crítica durante a utilização, se o utilizador a jusante tiver uma 
bacia de retenção "fraca" e a PNEC da substância for inferior a 500 µg/l. Trata-se de 
características relevantes das substâncias que devem ser comunicadas aos utilizadores a 
jusante no caso de terem de efectuar uma avaliação da exposição e elaborar um relatório de 
segurança química nos termos dos artigos 34° e 35°.

Alteração 270
Anexo Ia, ponto 12.1, parágrafo1 bis (novo)
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No caso das preparações, serão fornecidas 
informações respeitantes a cada substância 
presente numa preparação e à própria 
preparação. Se as informações relativas à
preparação não puderem ser apresentadas 
como valores concretos mas apenas como 
uma série de dados, deverão ser fornecidas 
informações sobre a ecotoxicidade das 
substâncias pertinentes presentes na 
preparação, em conformidade com as 
secções 2 e 3 do presente anexo.

Justificação
Em alguns casos, as informações exigidas não se referem especificamente à preparação mas 
sim às substâncias, e vice-versa. Por conseguinte, devem ser apresentadas informações, 
quando exigidas na ficha de segurança, relativas às substâncias e preparações, em 
conformidade com as secções 2 e 3 do anexo Ia.

Alteração 271
Anexo II, novo parágrafo introdutório

Definição
O presente anexo diz respeito a substâncias 
isentas de registo. O anexo abrange 
substâncias que ocorrem na natureza e 
misturas em que estas predominam, em 
relação às quais existe uma longa 
experiência, que, inequivocamente, 
demonstra a ausência de risco ou a 
existência de um risco muito reduzido de 
efeitos negativos para a saúde ou o 
ambiente.

Justificação

Actualmente, não existe uma definição das substâncias cobertas pelo anexo II, por exemplo, a 
água e o ácido ascórbico. A inclusão de uma definição torna o texto mais claro. Torna-se 
ainda possível proceder à sua revisão.

Apesar de, durante o processo legislativo, serem aditadas substâncias ao Anexo II, estamos 
convictos de que tal não será exaustivo. Desejamos, por isso, uma revisão precoce e mesmo 
permanente, à medida que se adquirem mais conhecimentos. Sem estas alterações, 
continuará a ser necessário registar muitas substâncias, apesar de a Agência Europeia dos 
Produtos Químicos saber que as mesmas não apresentam quaisquer riscos.
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Alteração 272
Anexo II, nova entrada 

Número EINECS   Nome/Grupo   Número CAS Número EINECS   Nome/Grupo   Número CAS

231-096-4            Ferro             7439-89-6

Justificação

O ferro é utilizado desde há milhares de anos, sem que haja indícios de que apresenta riscos 
para a saúde humana e para o ambiente. Dado que o ferro é um material produzido em 
grandes quantidades, seria provavelmente sujeito a numerosos ensaios nos termos do 
regulamento REACH, o que implicaria a utilização de um grande número de animais de 
laboratório. Os custos dos ensaios e do registo do ferro excederiam em larga medida os 
potenciais benefícios.

Alteração 273
Anexo III, ponto 8

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

8. Minerais, minérios ou substâncias que 
ocorram na natureza, bem como os 
materiais derivados resultantes de 
processos mineralógicos (na acepção da 
Directiva 2003/96/CE1) ou de processos 
físicos de transformação; 
__________________
1 JO L 283 de 31.10.2003, p. 51.

Justificação

Se classificados de perigosos nos termos da Directiva 67/548/CEE, a obrigação de registo do 
minerais, minérios e substâncias que ocorram na natureza é desproporcionada. Os riscos 
potenciais associados aos minerais e minérios são regulamentados pela Directiva 96/61/CE 
relativa à prevenção e controlo integrados da poluição e pela legislação comunitária em 
vigor relativa à protecção da segurança e da saúde dos trabalhadores no trabalho. Os 
processos mineralógicos e os processos físicos de transformação dos minerais e minérios não 
alteram a composição química destes materiais. Os materiais derivados destes processos 
constituem materiais à base de minerais e, por conseguinte, deveriam igualmente ser isentos 
de registo. 

Alteração 274
Anexo III, ponto 8 bis (novo) 
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8 bis. Pastas utilizadas no fabrico do papel;

Justificação

As pastas utilizadas no fabrico do papel são quimicamente inactivas e como tal são 
totalmente inofensivas para a saúde humana e para o ambiente. Por conseguinte, não devem 
estar sujeitas ao requisito de registo do regulamento REACH.

Alteração 275
Anexo III, ponto 9

9. Gás natural, petróleo bruto e carvão. 9. Gás natural, gás de coqueria, gás de alto
forno, gás do conversor de oxigénio puro, 
petróleo bruto, carvão e coque.

Justificação

Os gases da indústria são produzidos e utilizados em sistemas fechados. O transporte é
efectuado por gasoduto e o grande público nunca está em contacto com estes gases. O coque 
é um produto resultante da desgasificação do carvão. O benzeno, o tolueno, o xileno, o 
alcatrão e outras substâncias são extraídas do carvão durante o processo de produção e, por 
conseguinte, o coque tem poucas propriedades intrínsecas perigosas e deveria, por 
conseguinte, ser isento de registo. Os gases especificados são produzidos como subprodutos 
em fornos de coque e em instalações siderúrgicas integradas. Tal como o gás natural, o 
petróleo e o carvão, estes gases são utilizados para a produção de energia e de calor. Por 
conseguinte, deveriam ter o mesmo tratamento que é dado às outras fontes de energia e ser 
isentos da obrigação de registo.

Alteração 276
Anexo V, secção 6 - Informação toxicológica, coluna 1, ponto -6.1 (novo)

-6.1. Toxicidade aguda

- por via oral

- por inalação
- por via dérmica

Justificação

Os dados relativos à toxicidade aguda constituem as informações toxicológicas de base e, 
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nessa medida, devem ser incluídos, mesmo no caso das substâncias de baixo volume. Estes 
dados desempenham um papel crucial na avaliação das exigências em matéria de segurança 
dos trabalhadores e a sua produção é relativamente barata (cerca de € 1.800 por 
substância).

Alteração 277
Anexo V, secção 7 - Informação ecotoxicológica, coluna 1, ponto 7.1.1 bis (novo) 

7.1.1 bis. Estudo de inibição de crescimento 
em algas

Justificação

No âmbito da proposta, só são obrigatórios os ensaios de toxicidade em Daphnia. Contudo, 
este ensaio não permite sequer uma avaliação ambiental rudimentar, pois só prevê o estudo 
do impacto de uma substância no organismo dos animais. A fim de avaliar igualmente o 
impacto no organismo das plantas, é indispensável incluir um estudo de inibição de 
crescimento em algas. O custo do ensaio ascende a cerca de € 5.000 por substância.

Alteração 278
Anexo V, secção 7 bis (nova) 

7 bis. Biodegradabilidade

7.1. Elevada biodegradabilidade

Justificação

Os dados relativos à biodegradabilidade são indispensáveis para efeitos de avaliação 
ecotoxicológica. Na sua ausência, o impacto de uma substância no ambiente não pode ser 
avaliado, mesmo que estejam disponíveis muitas outras informações. Estes dados são 
especialmente importantes para determinar se uma substância preenche os critérios do anexo 
XII, ou seja, os critérios de identificação das substâncias PBT/mPmB. O custo deste ensaio (€
4.840 por substância, segundo o governo alemão) não seria excessivo a ponto de impedir a 
sua inclusão nos requisitos básicos de informação.
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