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BREVE JUSTIFICAÇÃO

A proposta que estabelece o sistema denominado REACH representa uma etapa importante na 
criação de uma sociedade mais saudável e mais respeitadora do ambiente na Europa, 
assegurando, concomitantemente, a competitividade do sector químico e melhorando a
igualdade de condições aplicáveis às substâncias químicas no mercado interno.

O sistema REACH permite um desenvolvimento tecnológico mais direccionado para o respeito 
do ambiente. Actualmente, o mercado de tecnologia ambiental cresce a um ritmo anual de 5% 
a 20%. O sistema REACH vai permitir aprofundar os conhecimentos acerca de todas as 
substâncias e abrir a via a novas tecnologias, novas substâncias, bem como a novas empresas. 
Sob esta perspectiva, o sistema REACH é importante para a consecução dos objectivos da 
Agenda de Lisboa.

Todavia, as empresas têm, incessantemente, a necessidade de melhorar os seus desempenhos e 
isto sem descurar o mercado internacional. Um enquadramento regulamentar exequível 
constitui um dos numerosos factores susceptíveis de influenciar a competitividade no sector e 
as decisões das empresas quanto ao seu próprio desenvolvimento. Uma simplificação que 
consista em proceder à fusão de numerosas directivas numa única e em dispor de regulamentos 
comunitários sobre substâncias químicas será benéfica, quer para o sector industrial, quer para 
os consumidores.

Para simplificar e reforçar a proposta, a fim de aumentar a sua eficácia e aligeirar os seus 
custos para as PME, a relatora de parecer propõe o seguinte:

Âmbito de aplicação

Por razões de eficácia, o âmbito de aplicação deveria ser definido com mais exactidão:
Deviam ser concedidas excepções aos materiais reciclados, pois estes são indispensáveis ao •
desenvolvimento sustentável e a sua utilização não deveria ser limitada ao contexto do
sistema REACH.
Os minerais, os minérios e outras substâncias químicas não modificadas que se encontram •
na natureza deveriam ser exceptuados, na medida em que não se encontram classificados 
na categoria de CMR. Os minérios e os concentrados são transportados por atacado para 
outras instalações autorizadas já regidas por regulamentação comunitária e, portanto, não 
constituem um perigo para a saúde humana  nem para o ambiente.
As pastas utilizadas no fabrico do papel devem ser exceptuadas, pois não existe qualquer •
mais-valia em exigir testes onerosos e um registo para estes materiais, que são inócuos.

Dever de diligência e de informação na cadeia de aprovisionamento

Um dos aspectos essenciais do sistema REACH consiste na difusão da informação ao longo da 
cadeia de aprovisionamento, a fim de permitir às empresas tomar medidas óptimas na senda da 
protecção da saúde humana e do ambiente.

O direito dos utilizadores a jusante e dos consumidores a receberem informações adequadas 
acerca das substâncias químicas deveria ser reforçado. A relatora de parecer sugere, por 
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conseguinte, que seja introduzido no sistema REACH um princípio geral de "dever de 
diligência". Acresce que o consumidor deverá poder usufruir sempre do direito a saber quais as 
substâncias químicas potencialmente perigosas que se encontram presentes num artigo.

Registo

Os requisitos do registo deveriam ser simplificados, reforçando-se, simultaneamente, o nível de 
protecção do ambiente:

Quando as empresas já registaram uma substância para certas utilizações, o procedimento •
de registo para utilizações suplementares dessa mesma substância deve ser simplificado.
O número de informações exigidas deve basear-se na média dos três últimos anos •
precedentes de produção, e não no ano civil em curso, a fim de permitir ao sistema tomar 
em conta as flutuações nos volumes de produção.
As exigências quanto às informações a prestar obrigatoriamente no que diz respeito às •
actividades de investigação e desenvolvimento focalizadas sobre os produtos e 
procedimentos (R&D PPORP)  deveriam ser limitadas. No desenvolvimento de um 
programa de investigação e desenvolvimento focalizado sobre os produtos  e os 
procedimentos não deverá ser necessário proceder a intercâmbios de informação no 
contexto da cadeia de aprovisionamento.
As informações sobre a toxicidade, sobre a biodegradabilidade e sobre a inibição do •
crescimento em algas devem ser imperativamente prestadas para todas as substâncias.

Substâncias químicas contidas nos artigos

O artigo 6º prevê o registo de substâncias que, intencionalmente ou não, sejam susceptíveis de 
ser libertadas dos artigos. Atendendo a que as disposições do artigo 6º abrangem igualmente 
os artigos importados, a sua formulação tem implicações consideráveis sobre o comércio e 
quase todos os parceiros comerciais manifestaram a sua preocupação quanto à formulação. 
Com efeito, quanto a este ponto, a proposta da Comissão é ambígua no que diz respeito ao 
conhecimento das libertações, à utilização razoavelmente previsível e à tomada em 
consideração prévia dos efeitos negativos. Acresce que não existe um mecanismo por via do 
qual as autoridades possam exigir informações previamente à notificação pelo produtor ou 
pelo importador. 

Consequentemente, são sugeridas as seguintes simplificações e melhorias:
Em caso de dúvida, a Agência deve estar habilitada a solicitar o registo de uma substância •
susceptível de ser libertada. 
As condições segundo as quais a Agência pode exigir esse registo devem basear-se na •
existência de um risco, a fim de garantir a compatibilidade com as disposições da OMC.
As condições devem estar em consonância com as condições estipuladas na parte da •
proposta relativa à avaliação.
A Agência não deverá, necessariamente, estudar os casos para os quais ela já dispõe de •
informação na sequência de um registo anterior.

Uma substância, um registo (OSOR - One substance one registration) e a partilha de 
custos
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O sistema REACH já torna obrigatória a partilha de dados relativos aos testes em animais, o 
que é indubitavelmente positivo. A partilha de dados de testes deveria ser, na medida do 
possível, o princípio director do sistema REACH, e deveriam ser envidadas diligências no 
sentido de um sistema baseado no princípio "uma substância - um registo", segundo o qual os 
dados são partilhados entre todas as empresas que utilizam a mesma substância. Um sistema 
deste tipo reduzirá os custos e os trâmites administrativos e melhorará a qualidade dos dados,
pois ficará à disposição de todas as empresas mais informação. Como ponto de partida poderia 
ser seguido o seguinte modelo: em primeiro lugar, cumpriria alcançar um acordo voluntário, se 
necessário com a ajuda de uma instância de arbitragem. Na impossibilidade de esse acordo ser 
alcançado, seria utilizado um sistema objectivo de partilha de custos. Deste modo, todos os 
registandos suportariam, em partes iguais, os custos relativos aos testes. Tal sistema seria 
transparente e asseguraria os interesses das partes envolvidas que possuem um menor peso no 
mercado (na maioria dos casos, as PME).

Classificação por ordem de prioridade

Para certas substâncias produzidas em pequenas quantidades, os custos do sistema REACH 
são susceptíveis de ser elevados, o que poderia provocar a retirada de substâncias do mercado 
mais por razões do foro económico do que ambiental.

É óbvio que a solução não se encontra na flexibilização das exigências quanto às informações 
solicitadas. Todavia, poderia ser criado um mecanismo no sistema, no intuito de garantir que 
as substâncias específicas suspeitas pudessem ser facilmente identificadas.

A relatora de parecer manifesta, por conseguinte, a sua adesão a um sistema readaptado às 
substâncias químicas produzidas em pequenas quantidades, pelo qual um pedido mais exacto 
de informações se basearia nas necessidades actuais. Este sistema poderia ser lançado por um 
período inicial de recolha de dados, seguido de uma apreciação, por parte da Agência, das 
necessidades ulteriores de informações.

Missão da Agência

É à Agência que deve incumbir a responsabilidade pela tomada de decisão em todas as fases do
sistema REACH. Trata-se aqui do único modo de garantir um tratamento igual de todas as 
partes envolvidas, bem como um mesmo nível de protecção na saúde humana e do ambiente na 
Comunidade. O trabalho técnico associado à avaliação deveria ser sempre assegurado pelas 
autoridades nacionais competentes, onde a experiência existe e continuará a existir, mas a 
coordenação e a tomada de decisão deve competir em exclusivo à Agência. Esta deveria, 
consequentemente, ser responsável por: 

Recolher e disponibilizar de um modo abrangente as informações existentes sobre as •
substâncias químicas, em particular aquelas que são provenientes dos novos 
Estados-Membros onde os controlos químicos foram até à data realizados pelo Estado;
Avaliar as propostas de testes apresentadas no contexto do processo de registo;•
Criar catálogos de avaliação das substâncias;•
Definir os planos evolutivos e delegar tarefas nas autoridades dos diferentes •
Estados-Membros nos quais os trabalhos serão realizados.

Os Estados-Membros terão influência no processo de tomada de decisão em virtude da sua 
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participação no Comité dos Estados-Membros e no contexto do Fórum.

As pequenas e médias empresas (PME)
A relatora de parecer manifesta a sua convicção de que os custos suportados pelas PME 
podem ser reduzidos de vários modos. Liminarmente, as PME activas em mercados com 
numerosos produtores e/ou importadores tirarão proveito do facto de a partilha acrescida de 
dados de testes num contexto "uma substância - um registo" (OSOR). Em seguida, no que diz 
respeito às PME activas nos mercados onde apenas estão presente alguns produtores e/ou 
importadores e onde a partilha de dados não será suficiente, um mecanismo de classificação 
por ordem de prioridades evitaria testes inúteis.

Os Estados-Membros poderiam proporcionar, igualmente, uma ajuda financeira às PME em 
certas situações a fim de aligeirar os custos de registo e de testes. Segundo a actual cláusula 
"de minimis" atinente às ajudas de Estado, toda a ajuda que não ultrapasse os 100.000 euros 
num período de três anos é autorizada. Acresce que, no contexto da "isenção por categorias" 
para as PME, as ajudas de Estado para investimentos (que poderiam cobrir também, 
parcialmente, os custos dos testes) são  em certa medida autorizadas.

Por último, caso se verifique que o sistema REACH  cria dificuldades relevantes em certos 
sectores e/ou regiões onde operam muitas PME (por exemplo, as indústrias têxteis ou de 
curtumes), seria possível utilizar o "Fundo de Adaptação ao Crescimento" que está
actualmente a ser implantado no contexto dos novos Fundos Estruturais e de Coesão.

Aspectos internacionais do REACH

O sistema REACH  deveria constituir a primeira etapa para a execução de um sistema global 
destinado a testar, a avaliar e a registar as substâncias químicas. O sistema deve, por 
conseguinte, estar em contacto, na medida do possível, com outros programas internacionais 
tais como o "Global HPV Portal", ao abrigo do qual são disponibilizadas informações relativas 
aos riscos associados às substâncias químicas que têm um volume de produção elevado. Esta 
diligência garantirá a compatibilidade com a OMC e criará, simultaneamente, uma plataforma 
de intercâmbio de informações para a indústria, os Governos e as ONG.

A UE deveria igualmente tomar iniciativas destinadas a estabelecer acordos bilaterais com os 
países terceiros no que diz respeito ao reconhecimento mútuo dos dados dos testes. Acresce 
que as informações não confidenciais relativas a substâncias, recolhidas no contexto do sistema 
REACH,  deveriam ser partilhadas à escala internacional. Para os países em desenvolvimento, 
a UE deveria poder propor uma ajuda na execução de regulamentação relativa a substâncias 
químicas, transferência de conhecimentos, bem como assistência à aplicação de critérios 
REACH, já que é importante que o comércio com estes países não seja limitado pela sua 
eventual dificuldade em cumprir os padrões referidos.

Investigação

A execução do sistema REACH deveria ser acompanhada de um enquadramento global 
destinado a desenvolver e a apoiar a investigação sobre substâncias químicas alternativas 
àquelas que contêm uma perigosidade intrínseca. Em Massachusetts, foi criado um instituto 
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para executar esse tipo de investigações e propor resultados às empresas no contexto da 
legislação relativo à segurança das substâncias químicas.

Seria desejável implantar um programa comunitário ou "instituto virtual" para investigação em 
tecnologia duradoura, por exemplo, no contexto da nova parceria pública-privada "Plataforma 
Tecnológica Europeia para uma Química Sustentável". Poderia ser examinada a possibilidade 
de serem concedidos fundos suplementares a esta iniciativa aquando da discussão sobre o 
próximo Programa-Quadro para a investigação.

É igualmente necessária uma investigação mais desenvolvida sobre métodos alternativos de 
teste que permitem limitar os testes sobre os animais e diminuir os respectivos custos. A 
Directiva  86/609/CEE do Conselho, relativa à aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitantes à protecção dos animais 
utilizados para fins experimentais e outros fins científicos, exorta ao desenvolvimento e à
validação de métodos alternativos. O CEVMA - Centro Europeu de Validação de Métodos 
Alternativos foi criado a fim de dar resposta a esta directiva. Tais iniciativas carecem de apoio 
financeiro acrescido e o seu alcance deverá ser alargado a fim de incluir a investigação 
essencial.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1

Considerando 3 bis (novo)

(3 bis)  A formação de competências nos 
novos Estados-Membros deveria ser um 
objectivo da legislação comunitária relativa 
às substâncias químicas, a fim de garantir 
um elevado nível de protecção da saúde e 
do ambiente.
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Alteração 2
Considerando 8

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

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

As informações relativas à aplicação do 
REACH devem ser de fácil acesso, 
nomeadamente para as empresas muito 
pequenas, que não devem ser 
desproporcionadamente penalizadas pelos 
procedimentos de execução.

Justificação

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

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

Alteração 3
Considerando 10

(10) As disposições relativas à avaliação 
prevêem o acompanhamento do registo, ao 
verificar que se encontra em conformidade 
com os requisitos do presente regulamento e 
ao favorecer a produção de mais informações 
acerca das propriedades das substâncias. Os 
Estados-Membros devem avaliar essas 
substâncias se tiverem razões para suspeitar 
que representam um risco para a saúde ou 
para o ambiente, depois de as terem incluído 
nos seus planos evolutivos.

(10) As disposições relativas à avaliação 
prevêem o acompanhamento do registo, ao 
verificar que se encontra em conformidade 
com os requisitos do presente regulamento e 
ao favorecer a produção de mais informações 
acerca das propriedades das substâncias. A 
Agência avalia essas substâncias se tiver
razões para suspeitar que representam um 
risco para a saúde ou para o ambiente.

Justificação

A avaliação de substâncias deve ser executada a nível central pela Agência.
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Alteração 4
Considerando 16

(16)  A experiência tem mostrado que é
inadequado exigir aos Estados-Membros que 
avaliem os riscos de todas as substâncias 
químicas. Por conseguinte, essa 
responsabilidade deverá ser atribuída, em 
primeiro lugar, às empresas que fabricam ou 
importam essas substâncias, mas apenas 
quando o façam em quantidades superiores a 
um determinado volume, por forma a 
permitir-lhes suportar os encargos 
associados. Essas empresas devem tomar as 
medidas de gestão dos riscos necessárias, em 
conformidade com a respectiva avaliação dos 
riscos das suas substâncias.

(16)  A experiência tem mostrado que é
inadequado exigir aos Estados-Membros que 
avaliem os riscos de todas as substâncias 
químicas. Por conseguinte, essa 
responsabilidade deverá ser atribuída, em 
primeiro lugar, às empresas que fabricam ou 
importam essas substâncias, mas apenas 
quando o façam em quantidades superiores a 
um determinado volume, por forma a 
permitir-lhes suportar os encargos 
associados. Essas empresas devem tomar as 
medidas de gestão dos riscos necessárias, em 
conformidade com a respectiva avaliação dos 
riscos das suas substâncias. 

Entre essas medidas incluem-se o dever de 
descrever, documentar e comunicar de 
forma transparente e adequada os riscos 
decorrentes da produção, utilização e 
eliminação de cada substância. Os 
produtores e utilizadores a jusante deverão 
seleccionar uma substância, para efeitos de 
produção e utilização, com base nas 
substâncias de menor perigo disponíveis.

Justificação

Introdução do princípio do "dever de prudência".

Alteração 5
Considerando 17
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(17) Para realizarem eficazmente uma 
avaliação da segurança química das 
substâncias, os fabricantes e importadores 
dessas substâncias devem obter informações 
sobre as mesmas, se necessário, através da 
execução de novos ensaios.

(17) Para realizarem eficazmente uma 
avaliação da segurança química das 
substâncias, os fabricantes e importadores 
dessas substâncias devem obter informações 
sobre as mesmas; a avaliação dos riscos e a 
utilização segura devem ser consideradas 
com base na exposição real. As 
informações existentes devem ser colocadas 
à disposição, sob reserva do respeito do 
sigilo comercial de dados confidenciais, 
antes de serem realizados novos ensaios, 
designadamente em animais.

Justificação

A utilização de informações já existentes acelera o processo de avaliação e permite evitar 
ensaios em animais.

Alteração 6
Considerando 18

(18) Para efeitos de controlo do 
cumprimento e avaliação e por motivos de 
transparência, as informações sobre essas 
substâncias, assim como outras informações 
conexas, inclusive as que se referem às 
medidas de gestão dos riscos, devem ser 
transmitidas às autoridades competentes, 
excepto em casos definidos em que isso seria 
desproporcionado.

(18) Para efeitos de controlo do 
cumprimento e avaliação e por motivos de 
transparência, as informações sobre essas 
substâncias, assim como outras informações 
conexas, inclusive as que se referem às 
medidas de gestão dos riscos, devem ser 
transmitidas à Agência, excepto em casos 
definidos em que isso seria 
desproporcionado.

Alteração 7
Considerando 23
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(23)  Deve permitir-se que um elemento de 
um grupo de vários registandos transmita as 
informações em nome dos outros, de acordo 
com regras que assegurem que todas as 
informações exigidas são comunicadas e que 
permitam que os custos sejam partilhados.

(23)  Deve permitir-se que um elemento de 
um grupo de vários registandos transmita as 
informações em nome dos outros, de acordo 
com regras que assegurem que todas as 
informações exigidas são comunicadas e que 
permitam que os custos sejam partilhados. 
Todavia, devem ser adoptadas orientações 
adequadas para garantir o acesso e a 
representação das PME nesse consórcio.

Justificação

Para que os consórcios sejam acessíveis às PME, devem ser adoptadas medidas adequadas 
para garantir a representação e a defesa dos interesses das PME.
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Alteração 8
Considerando 28 bis (novo)

(28 bis) Por motivos de exequibilidade, os 
resíduos e materiais utilizados com o
matérias-primas secundárias ou como 
fontes de energia ficam isentos. Produzir 
valor  ("valorização") a partir de resíduos e 
materiais utilizados como matérias-primas 
secundárias ou como fonte de energia por 
via de operações de recuperação contribui 
para o objectivo comunitário de um 
desenvolvimento sustentável, e o presente 
regulamento não introduz exigências 
susceptíveis de diminuir os incentivos para 
essa reciclagem e essa recuperação.

Justificação

A integração de matérias-primas recicladas no campo de aplicação do sistema REACH 
poderia representar um entrave sério às acções de reciclagem e de recuperação e, por 
conseguinte, aumentar a necessidade de recursos não renováveis. Cumpre especificar, 
claramente, que a) deve ser evitada uma legislação dupla; b) a reciclagem não deve, de 
modo algum, ser desencorajada em consequência do sistema REACH. Os esforços de 
reciclagem, as autorizações de exploração e a utilização de materiais reciclados como 
"matérias-primas secundárias extraídas de resíduos" já estão regulamentados por legislação 
comunitária em vigor.

Alteração 9
Considerando 28 ter (novo)
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(28 ter) Por razões de eficácia, de 
uniformidade e de equidade do sistema, a 
lista das substâncias incluídas nos anexos 
II e III (substâncias isentas do registo 
obrigatório) será examinada por um grupo 
de peritos técnicos e científicos, a fim de 
que possam ser adoptados critérios para a 
inclusão de dados nesses anexos. Com base 
nesses critérios, o conteúdo dos anexos 
poderá ser actualizado de forma a 
corresponder aos princípios em vigor, e 
neles poderão ser incluídas novas 
substâncias que cumpram os requisitos dos 
anexos.  

Justificação

O anexos II e III relativos às isenções do registo obrigatório das substâncias remontam aos 
anos 60 e 70 e desde então não foram actualizados. Consequentemente, os Estados-Membros 
que aderiram à União Europeia recentemente não puderam influir no seu conteúdo. Se os 
anexos II e III não forem actualizados, suscitarão incerteza e confusão para as empresas. A 
sua actualização melhoraria a aplicabilidade, a uniformidade e a relação custo-eficácia da 
proposta REACH, sem impedir, no entanto, a realização dos objectivos da protecção da 
saúde e do ambiente.

Alteração 10
Considerando 29 bis (novo)

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

Justificação

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

Alteração 11
Considerando 31 bis (novo)

(31 bis) A Agência é responsável pelo 
registo e a avaliação nos termos do 
presente regulamento. A Agência será
assistida pelas autoridades nacionais no 
que se refere à assistência técnica e manter-
se-á em estreito contacto com essas 
autoridades em todas as circunstâncias.

Alteração 12
Considerando 31 ter (novo)

(31 ter) A Agência elabora orientações, em 
conformidade com o Anexo I, sobre a 
aplicação das categorias de utilização e 
exposição nos requisitos de informação 
previstos no presente regulamento; 

Alteração 13
Considerando 32

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

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

Justificação

O intercâmbio de informações facilita o trabalho das autoridades nacionais e da Agência.
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Alteração 14
Considerando 33

(33)  A partilha e a apresentação conjunta de 
informações devem ser incentivadas para 
aumentar a eficácia do presente regulamento 
em toda a Comunidade.

(33)  A partilha e a apresentação conjunta de 
informações devem ser incentivadas para 
aumentar a eficácia do presente regulamento 
em toda a Comunidade. Todavia, devem ser 
adoptadas orientações adequadas para que 
as PME possam beneficiar das vantagens 
oferecidas pelas estruturas dos consórcios 
em que estão representadas.

Justificação

Para que os consórcios sejam acessíveis às PME, devem ser adoptadas medidas adequadas 
para garantir a representação e a defesa dos interesses das PME.

Alteração 15
Considerando 33 bis (novo)

(33 bis) A Agência elabora orientações a 
seguir para o estabelecimento da partilha 
de custos, nos casos em que as partes não 
possam estabelecer um acordo 
internamente. Essas orientações devem ser 
equitativas e transparentes, bem como 
reflectir o número das partes implicadas e 
os respectivos volumes de produção.  

Alteração 16
Considerando 41



AD\579754PT.doc 17/172 PE 353.595v03-00

PT

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

(41)  Parte da responsabilidade pela gestão 
dos riscos das substâncias consiste na 
transmissão de informações sobre essas 
substâncias a outros profissionais e não 
profissionais da forma mais adequada 
possível, o que também é indispensável para 
que estes últimos assumam as suas 
responsabilidades em matéria de gestão dos 
riscos e de utilização das substâncias e 
preparações.

Justificação

Relacionada com a alteração ao considerando 16. Um sistema de comunicação adequado e 
coerente baseado no risco facultará aos consumidores as informações e recomendações 
necessárias que lhes permitam gerir com segurança e eficácia os riscos decorrentes da 
utilização de substâncias ou preparações químicas.

Alteração 17
Considerando 42

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

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

Justificação

Relacionada com a alteração ao considerando 16.
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Alteração 18
Considerando 43

(43)  A fim de estabelecer uma cadeia de 
responsabilidades, os utilizadores a jusante 
devem ser responsáveis pela avaliação dos 
riscos decorrentes das utilizações que dão às 
substâncias, caso essas utilizações não sejam 
abrangidas por uma ficha de segurança 
recebida dos respectivos fornecedores, a 
menos que o utilizador a jusante em causa 
tome mais medidas de protecção do que as 
recomendadas pelo fornecedor ou a menos 
que o fornecedor não seja obrigado a avaliar 
esses riscos ou a fornecer-lhe informações 
sobre os mesmos; pelo mesmo motivo, os 
utilizadores a jusante devem gerir os riscos 
decorrentes da utilização que fazem das 
substâncias.

(43)  A fim de estabelecer uma cadeia de 
responsabilidades, os utilizadores a jusante 
devem ser responsáveis pela avaliação dos 
riscos decorrentes das utilizações que dão às 
substâncias, caso essas utilizações não sejam 
abrangidas por uma ficha de segurança 
recebida dos respectivos fornecedores, a 
menos que o utilizador a jusante em causa 
tome mais medidas de protecção do que as 
recomendadas pelo fornecedor ou a menos 
que o fornecedor não seja obrigado a avaliar 
esses riscos ou a fornecer-lhe informações 
sobre os mesmos; pelo mesmo motivo, os 
utilizadores a jusante devem gerir os riscos 
decorrentes da utilização que fazem das 
substâncias e fornecer informações sobre a 
sua utilização segura ao longo da cadeia de 
abastecimento até ao utilizador final, o 
consumidor.

Justificação

Relacionada com a alteração ao considerando 16.

Alteração 19
Considerando 46 bis (novo)

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

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

Alteração 20
Considerando 48

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

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

Alteração 21
Considerando 49
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(49) A Agência deve igualmente estar dotada 
de competências para solicitar mais 
informações aos fabricantes, importadores ou 
utilizadores a jusante sobre substâncias 
suspeitas de constituir um risco para a saúde 
ou para o ambiente, nomeadamente em razão 
da sua presença no mercado interno em 
grandes volumes, com base em avaliações 
efectuadas pelas autoridades competentes 
dos Estados-Membros. Para o efeito, os 
Estados-Membros devem programar e 
providenciar recursos, mediante o 
estabelecimento de planos evolutivos. Se a 
utilização de produtos intermédios isolados 
nas instalações provocar um risco 
equivalente ao nível de preocupação 
decorrente da utilização de substâncias 
sujeitas a autorização, os Estados-Membros 
também devem ter a possibilidade de solicitar 
mais informações, quando isso se justificar.

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

Alteração 22
Considerando 70

(62) Para preparar uma proposta de 
restrições e para que essa legislação funcione 
eficazmente, devem existir boas formas de 
cooperação, coordenação e informação entre 
os Estados-Membros, a Agência, outros 
organismos da Comunidade, a Comissão e as 
partes interessadas.

(62) Para preparar uma proposta de 
restrições e para que essa legislação funcione 
eficazmente, devem existir boas formas de 
cooperação, coordenação e informação entre 
os Estados-Membros, a Agência, outros 
organismos da Comunidade, a Comissão e as 
partes interessadas. Cabe à Agência a 
responsabilidade cimeira nesta matéria.

Alteração 23
Considerando 70
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(70)  A estrutura da Agência deve 
adequar-se às funções que ela tem de 
desempenhar. A experiência com agências 
comunitárias semelhantes dá algumas 
orientações a este respeito, embora a 
estrutura tenha de ser adaptada para 
satisfazer as necessidades específicas do 
presente regulamento.

(70)  A estrutura da Agência deve 
adequar-se às funções que ela tem de 
desempenhar. A experiência com agências 
comunitárias semelhantes dá algumas 
orientações a este respeito, embora a 
estrutura tenha de ser adaptada para 
satisfazer as necessidades específicas do 
presente regulamento. Neste contexto, é
conveniente criar no âmbito da Agência 
um centro de excelência consagrado à
comunicação dos riscos.

Alteração 24
Considerando 73

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

(73) O Conselho de Administração deve ter 
os poderes necessários para elaborar o 
orçamento, verificar a sua aplicação, fixar a 
estrutura e o montante das taxas a cobrar, 
elaborar regras internas, adoptar 
regulamentos financeiros e nomear o director 
executivo. Em conformidade com o 
objectivo de promoção de métodos 
alternativos aos ensaios com animais,
cumpre disponibilizar, a título do 
Programa-Quadro de Investigação, um 
quadro financeiro adequado para o 
desenvolvimento de métodos alternativos.

Justificação

Para promover métodos alternativos aos ensaios com animais, cumpre disponibilizar um 
adequado quadro financeiro a título do Sétimo Programa-Quadro de Investigação, destinado 
ao desenvolvimento de métodos alternativos, quadro esse que pode ser utilizado para ter em 
conta os requisitos de informação visados no presente regulamento.
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Alteração 25
Considerando 90

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

(90)  Os relatórios sobre a aplicação do 
regulamento, apresentados periodicamente 
pelos Estados-Membros e pela Agência, 
serão um meio indispensável para 
acompanhar a aplicação da legislação em 
matéria de produtos químicos, bem como as 
tendências neste domínio; as conclusões 
extraídas dos resultados dos relatórios serão 
instrumentos úteis e práticos para a revisão 
do regulamento e, se necessário, para a 
formulação de propostas de alterações. Para 
o efeito, a Comissão procederá a uma 
avaliação ex post do impacto do 
regulamento cinco anos após a sua 
aplicação, para verificar se o regulamento 
permitiu atingir os objectivos inicialmente 
fixados e se o funcionamento do mercado 
interno, bem como a respectiva 
concorrência, foram preservados.

Justificação
Tendo em conta a importância do sistema regulamentar instituído pelo regulamento REACH, 
é necessário avaliar os resultados obtidos durante os cinco primeiros anos de aplicação, a 
fim de verificar se os objectivos iniciais foram atingidos e, no caso contrário, proceder aos 
ajustamentos necessários. 

Alteração 26
Considerando 93

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

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

Incumbirá à Agência a responsabilidade 
central pela gestão do presente 
regulamento.
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Alteração 27
Considerando 104 bis (novo)

(104 bis)  Produzir valor  ("valorização") a 
partir de resíduos e materiais utilizados 
como matérias-primas secundárias ou 
como fonte de energia por via de operações 
de recuperação, contribui para o objectivo 
comunitário de um desenvolvimento 
sustentável. O presente regulamento não 
introduz requisitos susceptíveis de afectar a 
reciclagem e a recuperação e, desse modo, 
aumentar a necessidade de recursos não 
renováveis.

Justificação
Os resíduos e os materiais utilizados como matérias-primas secundárias ou como fonte de 
energia por via de operações de recuperação, tal como definidos na directiva-quadro relativa 
aos resíduos ou pelas normas europeias, devem ser excluídos do sistema REACH porque já
estão regulamentados pela legislação comunitária relativa aos resíduos. A Directiva 
91/156/CEE introduz o conceito de "matérias-primas secundárias obtidas a partir de 
resíduos"  e a alínea b) do artigo 3º estipula que os Estados-Membros tomarão medidas 
adequadas para promover "o aproveitamento dos resíduos por reciclagem, reemprego, 
reutilização ou qualquer outra acção tendente à obtenção de matérias-primas secundárias ou 
a utilização de resíduos como fonte de energia".

Alteração 28
Artigo 2, nº 1, alínea c bis (nova)

c bis) As substâncias, preparações ou 
artigos que constituam resíduos na acepção 
da Directiva  91/156/CEE do Conselho, de 
18 de Março de 1991, que altera a Directiva 
75/442/CEE* sobre resíduos;

__________
* JO L 78, de 26.3.1991, p. 32.
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Justificação

A integração de matérias-primas recicladas no campo de aplicação do sistema REACH 
poderia representar um entrave sério às acções de reciclagem e de recuperação e, por 
conseguinte, aumentar a necessidade de recursos não renováveis. Cumpre especificar, 
claramente, que a) deve ser evitada uma legislação dupla; b) a reciclagem não deve, de 
modo algum, ser desencorajada em consequência do sistema REACH. Os esforços de 
reciclagem, as autorizações de exploração e a utilização de materiais reciclados como 
"matérias-primas secundárias extraídas de resíduos" já estão regulamentados por legislação 
comunitária em vigor.

Alteração 29
Artigo 2, nº 1, alínea c ter) (nova)

c ter) A matérias-primas de origem natural, 
não vendidas ao grande público e 
unicamente destinadas a ser utilizadas em 
instalações submetidas à Directiva 
96/61/CE.

Justificação

Inúmeras matérias-primas, tanto orgânicas como inorgânicas, contêm materiais CMR no seu 
estado natural em concentrações abrangidas pela classificação. As matérias-primas 
primárias são utilizadas em unidades de produção de metais. Essas instalações estão 
submetidas às disposições relativas à prevenção e controlo integrados da poluição (Directiva 
96/61/CE) e às outras disposições regulamentares europeias sobre a protecção dos 
trabalhadores e do ambiente. Esta alteração não afecta o nível de protecção dos 
trabalhadores ou do ambiente, mas reduz os encargos burocráticos da indústria.

Alteração 30
Artigo 2, nº 1, alínea c quater) (nova)

c quater) A produtos do tabaco, na acepção 
da Directiva 2001/37/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de Junho de 
2001, relativa à aproximação das 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros no 
que respeita ao fabrico, à apresentação e à
venda de produtos do tabaco.
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Justificação

A Directiva 2001/37/CE regulamenta já a utilização de substâncias em produtos de tabaco: 
designadamente os artigos 3º e 6º da Directiva incidem sobre os teores máximos e a recolha 
de dados sobre os ingredientes. Os dados incluem tanto a função como a categoria dos 
ingredientes, acompanhados de dados toxicológicos.

Alteração 31
Artigo 2, nº 1, alínea c quinquies) (nova)

c quinquies) A pilhas e acumuladores, na 
acepção da Directiva 91/157/CEE (com a 
última redacção que lhe foi dada pelas 
Directivas 91/86/CEE e 98/101/CE.

Justificação

A directiva relativa às pilhas e acumuladores criou, já há mais de 10 anos, as condições para 
regulamentar todo o ciclo de vida das pilhas e dos acumuladores, desde a selecção dos 
componentes até à sua utilização e eliminação. Dado que a directiva relativa às pilhas e 
acumuladores continua a ter validade, as pilhas e os acumuladores podem ser excluídas do 
âmbito de aplicação do REACH.

Alteração 32
Artigo 2, nº 2, alíneas a), b) e c)

2. O presente regulamento aplica-se sem 
prejuízo:

2. O presente regulamento aplica-se sem 
prejuízo:

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

b) Da Directiva 90/394/CEE;

c) Da Directiva 98/24/CE do Conselho;
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Alteração 33
Artigo 2, nº 2 bis, 2 ter e 2 quater (novos)

2 bis.  O disposto nos títulos II, III,  V e VI 
não se aplica na medida em que uma 
substância seja fabricada ou importada 
para utilização nos seguintes produtos 
finais ou na medida em que uma 
substância seja usada no respectivo 
fabrico:
a) Em medicamentos para utilização 
humana ou veterinária, abrangidos pelo 
âmbito de aplicação do Regulamento (CE) 
nº 726/2004, da Directiva 2001/82/CE e da 
Directiva 2001/83/CE;
b) Em géneros alimentícios, na acepção do 
Regulamento (CE) nº 178/2002, 
nomeadamente:

i)  como aditivo alimentar em géneros 
alimentícios, abrangido pelo âmbito de
aplicação da Directiva 89/107/CEE;

ii) como aromatizante em géneros 
alimentícios, abrangido pelo âmbito de 
aplicação da Decisão 1999/217/CE da 
Comissão;

iii) como edulcorante para utilização em 
géneros alimentícios, abrangido pelo 
âmbito de aplicação da Directiva 94/35/CE 
do Conselho; 
iv)  como aditivo alimentar com excepção 
dos corantes e dos edulcorantes em géneros 
alimentícios, abrangido pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 95/2/CE do 
Conselho;
c) Em alimentos para animais, 
nomeadamente:

i) como aditivo na alimentação para 
animais, abrangido pelo âmbito de 
aplicação do Regulamento (CE) 
nº 1831/2003 relativo aos aditivos 
destinados à alimentação animal; e
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ii) em alimentos para animais abrangidos 
pelo âmbito de aplicação da Directiva 
82/471/CEE;

d) Em materiais destinados a entrar em 
contacto com géneros alimentícios, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação do 
Regulamento (CE) nº 1935/2004;

e) Em dispositivos médicos, abrangidos 
pelo âmbito de aplicação das Directivas 
90/385/CEE, 93/42/CEE ou 98/79/CE;

f) Em produtos fitofarmacêuticos, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 91/414/CEE;

g) Em produtos biocidas, abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da Directiva 98/8/CE;

2 ter.  O disposto no título VII não se aplica 
às utilizações das substâncias referidas no 
n° 2º bis, bem como nos seguintes casos:

a) Utilização como produto intermédio 
isolado nas instalações ou como produto 
intermédio isolado transportado;

b) Utilização como combustíveis para 
motores, abrangidos pela 
Directiva 98/70/CE;

c) Utilização como combustíveis em 
instalações de combustão móveis ou fixas 
de produtos derivados dos óleos minerais e 
utilização como combustíveis em sistemas 
fechados;

d) Aplicações especiais de substâncias 
registadas destinadas exclusivamente à
exportação para países terceiros;
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2 quater. O disposto nos títulos IV e X não 
se aplica às preparações referidas nas 
alíneas a) a g) do nº 2 bis nem às 
substâncias presentes nessas preparações.

Justificação

Se o âmbito de aplicação do regulamento for especificado no início do texto, as empresas que 
não são obrigadas a aplicar o regulamento não precisam de examinar o texto completo da 
proposta. Por conseguinte, esta alteração reúne todas as disposições importantes relativas ao 
âmbito de aplicação repartidas ao longo do texto. Os géneros alimentícios e os alimentos 
para animais estão excluídos do âmbito de aplicação do regulamento REACH. Os aditivos 
alimentares também deveriam ser excluídos, pois já são devidamente abrangidos por outros 
actos legislativos.

Alteração 34
Artigo 2, nº 2 quinquies (novo) 

2 quinquies. O presente regulamento 
aplica-se sem prejuízo das proibições e 
restrições previstas na Directiva 
76/768/CEE do Conselho, na sua forma 
alterada, relativas:

a) Aos ensaios em animais para a 
formulação final de produtos cosméticos e 
para os ingredientes ou combinações de 
ingredientes desses produtos; e

b) À colocação no mercado de produtos 
cosméticos cujos ingredientes ou 
combinações de ingredientes, ou a sua 
formulação final, tenham sido testados em 
animais.

Na medida em que uma substância 
utilizada exclusivamente como ingrediente 
cosmético seja abrangida pelo presente 
regulamento, não serão permitidos ensaios 
em animais para efeitos de qualquer 
avaliação exigida pelo presente 
regulamento respeitante a essa substância.
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Justificação
Esta alteração visa salvaguardar as disposições da sétima alteração à directiva relativa aos 
produtos cosméticos respeitantes à proibição dos ensaios em animais e da comercialização 
de produtos testados em animais.

Alteração 35
Artigo 3, n° 1

1.  Substância: um elemento químico e seus 
compostos, no estado natural ou obtidos por 
qualquer processo de fabrico, incluindo 
qualquer aditivo necessário para preservar a 
sua estabilidade e qualquer impureza que 
derive do processo utilizado, mas excluindo 
qualquer solvente que possa ser separado 
sem afectar a estabilidade da substância nem 
modificar a sua composição;

1.  Substância: um elemento químico e seus 
compostos, no estado natural ou obtidos por 
qualquer processo de fabrico, incluindo 
qualquer aditivo necessário para preservar a 
sua estabilidade e qualquer impureza 
presente depois do processo utilizado ou 
presente na natureza e extraída como parte 
de uma substância, mas excluindo qualquer 
solvente que possa ser separado sem afectar 
a estabilidade da substância nem modificar a 
sua composição;

Justificação

As fibras de celulose natural são polímeros extraídos da madeira, que podem conter 
impurezas naturais (que variam consideravelmente consoante as árvores, o clima e as 
estações do ano), que são co-extraídas da madeira e podem permanecer no papel e no papel 
de seda mesmo após a transformação das fibras de celulose. Algumas destas impurezas 
podem ter sido modificadas quimicamente durante o processo de fabrico. Qualquer 
"impureza que derive do processo utilizado" está isenta dos requisitos do regulamento 
REACH. É conveniente especificar que esta isenção é extensiva às impurezas presentes na 
natureza.

Alteração 36
Artigo 3, n° 1 bis (novo)
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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 para as substâncias naturais e assegurar a certeza jurídica 
aquando da aplicação das disposições do regulamento.
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Esta categoria de substâncias naturais compreende uma grande variedade de substâncias que 
são elementos químicos que não se enquadram na definição de "substância" constante da 
proposta da Comissão. Por conseguinte, é necessário estabelecer uma distinção entre as 
substâncias derivadas de plantas e as outras substâncias abrangidas pelo regulamento 
REACH.

Alteração 37
Artigo 3, n° 2

2.  Preparação: uma mistura ou solução 
composta por duas ou mais substâncias;

2.  Preparação: uma mistura ou solução, 
homogénea ou não, composta por duas ou 
mais substâncias, qualquer que seja o 
agregado de cada componente, da mistura 
ou da solução;

Justificação

Esta alteração permite ter em conta a grande variedade de preparações que frequentemente 
são compostas por elementos combinados em diferentes agregados (gás, líquido ou sólido).

Alteração 38
Artigo 3, nº 2 bis (novo)

2 bis. Liga metálica: um material metálico, 
homogéneo à escala macroscópica, 
composto por dois ou mais elementos 
combinados de tal forma que não podem  
ser separados facilmente por processos 
mecânicos e que devem ser avaliadas com 
base nas suas propriedades intrínsecas; 

Justificação
Embora sejam descritas no anexo Ia como "preparações especiais", as ligas não são 
referidas no corpo do regulamento de uma forma que tenha em conta as suas propriedades 
especiais. As ligas são constituídas por duas ou mais substâncias (metais) que se fundem 
numa nova estrutura cristalina insolúvel. Por conseguinte, as ligas não deveriam ser 
registadas como preparações, mas é conveniente examinar a utilização segura dos metais nas 
ligas, como referido nos considerandos da Directiva 1999/45/CE relativa às preparações 
perigosas.
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Convém incluir esta definição no regulamento REACH como nova definição que faz 
referência à definição adoptada pelas Nações Unidas, no contexto do sistema global 
harmonizado para a classificação e rotulagem de produtos químicos (GHS). Além disso, a 
introdução desta definição no regulamento REACH harmonizaria as definições e as 
exigências da directiva relativa às preparações perigosas (1999/45/CE).

Alteração 39
Artigo 3, n° 3

3.  Artigo: um objecto composto por uma ou 
mais substâncias ou por uma ou mais
preparações ao qual, durante a produção, é
dada uma forma, superfície ou desenho 
específico que é mais determinante para a 
sua utilização final do que a sua composição 
química;

3.  Artigo: um objecto fabricado, no qual 
uma ou mais substâncias e/ou preparações
estão presentes, ao qual, durante a 
produção, é dada uma forma, superfície ou 
desenho específico que é pertinente para a 
sua utilização final;

A proposta da Comissão contém incoerências na formulação do nº 3 do artigo 3º e dos nºs 1 
e 2 do 6º no que se refere às substâncias que fazem parte de artigos. Estas incoerências 
existem igualmente na legislação alemã, tendo dado origem a uma grande incerteza jurídica. 
As alterações ao nº 3 do artigo 3º e aos nºs 1 a 7 do artigo 6º harmonizam esta formulação. A 
expressão "mais determinante para a sua utilização final do que a sua composição química" 
pode dar azo a confusão.

Alteração 40
Artigo 3, nº 12

12. Utilização: qualquer transformação, 
formulação, consumo, armazenagem, 
conservação, tratamento, enchimento de 
recipientes, transferência entre recipientes, 
mistura, produção de um artigo ou qualquer 
outro tipo de uso;

12. Utilização: qualquer transformação, 
formulação, consumo, armazenagem, 
conservação, tratamento, enchimento de 
recipientes, transferência entre recipientes, 
mistura, produção de um artigo ou qualquer 
outro tipo de uso suficientemente definido;

Justificação

Cumpre definir as utilizações de modo a que, em conjunto com as categorias de exposição, 
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viabilizem um sistema REACH exequível.

Alteração 41
Artigo 3, nº 12 bis (novo)

12 bis. Categorias de utilização:
a categorização de utilizações, distinguindo 
entre utilização industrial, utilização 
profissional e utilização pelos 
consumidores.

Alteração 42
Artigo 3, nº 12 ter (novo)

12 ter. Categorias de exposição: a 
categorização de exposições em função das 
vias de absorção humana relevantes, das 
vias de penetração no ambiente  e de 
acordo com a duração e a frequência da 
exposição.

Alteração 43
Artigo 3, nº 14

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

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

Justificação

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

Alteração 44
Artigo 3, n° 14 bis) (novo) 
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14 bis. Substância não modificada 
quimicamente: uma substância cuja 
estrutura química se mantém inalterada, 
mesmo que tenha sido objecto de um 
processo químico, nomeadamente se a 
substância foi tratada quimicamente para 
remoção de impurezas;

Justificação

Nos termos da proposta de regulamento, as "substâncias que ocorram na natureza, se não 
forem quimicamente modificadas durante o fabrico" estão isentas do registo obrigatório. A 
principal matéria-prima utilizada no fabrico de papel e cartão é a pasta de celulose, que é de 
origem natural. A pasta de celulose pode igualmente ser obtida a partir da dissolução ou do 
amolecimento da resina contida entre as fibras, o que facilita a sua separação. O 
regulamento REACH deve deixar bem claro que este processo químico não modifica 
quimicamente a pasta de celulose.

Alteração 45
Artigo 3, n° 14 ter (novo)

14 ter. Substâncias presentes na natureza:  
substâncias que ocorram na natureza que 
não foram processadas, que foram 
processadas exclusivamente por meios 
manuais, gravitacionais ou mecânicos, ou 
por dissolução na água, flutuação ou 
aquecimento para eliminação da água, ou 
que foram extraídas do ar por quaisquer 
meios, sem alteração química da 
substância;

Justificação

Por razões de clarificação e aplicabilidade, o regulamento REACH deve incluir uma 
definição de "substâncias presentes na natureza", consonante com a definição da OCDE.
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Alteração 46
Artigo 3, n° 20

20.  Substância de integração progressiva: 
uma substância que, durante os 15 anos que 
antecedem a entrada em vigor do presente 
regulamento, satisfaz pelo menos um dos 
seguintes critérios:

20.  Substância de integração progressiva: 
uma substância que, durante os 11 anos 
subsequentes à entrada em vigor do presente 
regulamento, satisfaz pelo menos um dos 
seguintes critérios:

a)  Foi fabricada ou importada na 
Comunidade, ou nos países que adiram à
União Europeia em 1 de Maio de 2004, por 
um fabricante ou importador, e consta do 
Inventário Europeu das Substâncias 
Químicas Existentes no Mercado (EINECS),

a)  Consta do Inventário Europeu das 
Substâncias Químicas Existentes no Mercado 
(EINECS),

b)  Foi fabricada na Comunidade, ou nos 
países que adiram à União Europeia em 1 de 
Maio de 2004, mas não foi colocada no 
mercado pelo fabricante ou importador;

b)  Foi fabricada na Comunidade, antes da 
entrada em vigor do presente regulamento, 
ou nos países que adiram à União Europeia 
em 1 de Maio de 2004, mas não foi colocada 
no mercado pelo menos uma vez nos quinze 
anos anteriores à entrada em vigor do 
presente regulamento, desde que o
fabricante ou importador tenha provas 
documentais destes factos;

c)  Foi colocada no mercado da 
Comunidade, ou dos países que adiram à
União Europeia em 1 de Maio de 2004, e, 
entre 18 de Setembro de 1981 e 31 de 
Outubro de 1993, inclusive, essa colocação 
no mercado foi também efectuada pelo 
fabricante ou importador e a substância foi 
considerada como tendo sido notificada de 
acordo com o nº 1, primeiro travessão, do 
artigo 8º da Directiva 67/548/CEE, com a 
redacção que lhe foi dada pela 
Directiva 79/831/CEE, mas não satisfaz a 
definição de polímero constante da Directiva 
67/548/CEE, com a redacção que lhe foi 
dada pela Directiva 92/32/CEE;

c)  Entre 18 de Setembro de 1981 e 31 de 
Outubro de 1993, inclusive, essa colocação 
no mercado foi considerada como tendo sido 
notificada de acordo com o nº 1, primeiro 
travessão, do artigo 8º da 
Directiva 67/548/CEE, com a redacção que 
lhe foi dada pela Directiva 79/831/CEE, mas 
não satisfaz a definição de polímero 
constante da Directiva 67/548/CEE, com a 
redacção que lhe foi dada pela 
Directiva 92/32/CEE;

desde que o fabricante ou importador tenha 
provas documentais destes factos;

Justificação



PE 353.595v03-00 36/172 AD\579754PT.doc

PT

Esta alteração especifica em que condições uma substância é ou não uma substância de 
integração progressiva. Esta clarificação é necessária para efeitos da abordagem "uma 
substância, um conjunto de dados". Todas as substâncias constantes do EINECS devem ser 
consideradas substâncias de integração progressiva. 

Alteração 47
Artigo 3, n° 22

22.  Investigação e desenvolvimento 
orientados para o produto e para o 
processo: qualquer tipo de desenvolvimento 
científico relacionado com o 
desenvolvimento do produto, com o 
desenvolvimento posterior de uma substância 
durante o qual se usam 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 (incluindo as 
preparações e os artigos), 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

A presente a alteração especifica que o processo de desenvolvimento de um produto inclui 
igualmente preparações e artigos utilizados em testes-piloto em condições reais. Importa 
esclarecer que um processo de desenvolvimento de produtos pode envolver todos os aspectos 
de um processo de produção e que as empresas estão autorizadas a testar protótipos de 
artigos como parte de um processo de desenvolvimentos de produtos.

Alteração 48
Artigo 3, nº 23

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

23. Investigação e desenvolvimento 
científicos: qualquer tipo de experimentação 
científica, investigação ou análise química 
realizadas em condições controladas;
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Justificação
A restrição a uma tonelada limita de forma inaceitável a liberdade da ciência e da 
investigação.
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Alteração 49
Artigo 3, n° 26

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

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

Justificação

A expressão “utilização indesejável” tem uma conotação mais emocional do que científica ou 
jurídica. Os registandos deveriam ter o direito de desaconselhar uma utilização porque a 
consideram não segura, mas não porque não querem, pura e  simplesmente, registá-la.

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

Alteração 50
Artigo 3, nº 28

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

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

Justificação

Esta distinção permitirá flexibilizar o sistema REACH tendo em conta as flutuações dos 
volumes de produção. Acresce que tal elimina o risco de uma empresa dever, subitamente, 
vergar-se a exigências de dados mais ou menos importantes em consequência das flutuações 
da procura. No que diz respeito às substâncias não produzidas anteriormente, só o ano em 
curso deve ser tomado em conta.

Alteração 51
Artigo 3, n° 29 bis (novo)
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29 bis. Pequena e Média Empresa (PME), 
segundo a definição constante da 
Recomendação UE de 6 de Maio de 2003, 
nº 2003/361/CE1. 

--------------
1 JO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

Justificação
Considera-se útil definir as PME de forma a poder identificá-las com vista à aplicação de 
procedimentos específicos ad hoc.

Alteração 52
Artigo 3, n° 29 ter (novo) 

29 ter. Resíduo: quaisquer substâncias, 
preparações ou artigos abrangidos pela 
Directiva 75/442/CEE do Conselho.

Justificação

O controlo e a gestão dos resíduos já são regidos por outras regulamentações internacionais 
e comunitárias relativas aos resíduos. A sujeição dos resíduos destinados a reciclagem a 
ensaios e procedimentos de registo onerosos pode representar uma grave ameaça para o 
sector da reciclagem e ter um efeito dissuasivo sobre a importação e a utilização de sucata, 
por exemplo, o que é contrário aos compromissos assumidos pela Comissão em prol do 
desenvolvimento sustentável e da utilização eficaz dos recursos.

Alteração 53
Artigo 3, n° 29 quater (novo)
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29 quater.  Minerais: uma combinação de 
elementos não orgânicos, como os que se 
encontram na crosta terrestre, com um 
conjunto característico de composições 
químicas, de formas cristalinas e de 
propriedades físico-químicas.

Justificação

O ponto 8 do anexo III prevê uma isenção para os "minerais". Contudo, a proposta actual 
não inclui uma definição de minerais. Esta alteração colmata essa lacuna e confere mais 
clareza ao regulamento REACH, tendo em vista a sua aplicação.

Alteração 54
Artigo 4, nº 1

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

Suprimido

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

b) Como aditivo alimentar em géneros 
alimentícios, abrangido pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 89/107/CEE do 
Conselho;

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

d) Como aromatizante em géneros 
alimentícios, abrangido pelo âmbito de 
aplicação da Decisão 1999/217/CE da 
Comissão;
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e) Em alimentos para animais, abrangidos 
pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 82/471/CEE do Conselho.

Justificação

A fim de clarificar o texto, todas as excepções foram transferidas para o Artigo 2º, nº 2 bis 
(novo).

Alteração 55
Artigo 4, nº 2, alínea b) bis (nova)

b bis) Os polímeros

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

Alteração 56
Artigo 4, n° 2, alínea c bis) (nova)

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

Justificação

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

Evita igualmente os encargos impostos aos (pequenos) importadores de preparações e 
garante o abastecimento de preparações altamente especializadas colocadas no mercado 
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europeu em pequenas quantidades, o que pode ser essencial para as indústrias 
transformadoras da UE. 

Alteração 57
Artigo 4, nº 2, alínea c bis) nova

c bis) As substâncias estremes ou em 
preparações, registadas em conformidade 
com o presente título por um fabricante ou 
importador e recicladas na Comunidade 
por outro fabricante ou importador que 
demonstre que:
i) a substância resultante do processo de
reciclagem é a mesma que foi registada; e

ii) recebeu as informações referidas nos 
artigos 29º e 30º relativamente à substância 
registada.

Justificação

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

Alteração 58
Artigo 4, n° 3

3.  Os produtos intermédios isolados nas 
instalações e os produtos intermédios 
isolados transportados estarão isentos do 
disposto nos capítulos 2 e 3, sem prejuízo 
dos capítulos 4, 5 e 6.

3. Os produtos intermédios isolados nas 
instalações colocados no mercado e os 
produtos intermédios isolados transportados 
colocados no mercado estarão isentos do 
disposto nos capítulos 2 e 3, sem prejuízo 
dos capítulos 4, 5 e 6 e do n° 3 do artigo 5°
do capítulo 2.

Justificação

Esta disposição visa evitar qualquer confusão quanto à necessidade de registar os 
monómeros, ou seja, especifica que os monómeros não estão incluídos nas isenções 
aplicáveis aos produtos intermédios.
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Alteração 59
Artigo 4 bis (novo) 

Artigo 4º-bis

Derrogação do registo obrigatório para a 
investigação e o desenvolvimento 

orientados para o produto e para o 
processo

1. As substâncias fabricadas na 
Comunidade ou importadas para 
investigação e desenvolvimento orientados 
para o produto e para o processo, a 
qualquer nível da cadeia de fornecimento,   
estão isentas da obrigação de registo 
prevista nos artigos 5º, 6º, 16º e 19º durante 
um período máximo de dez anos, desde que 
o fabricante ou importador notifique à
Agência, no formato especificado pela 
Agência em conformidade com o artigo 
108º, as informações seguintes:

a) A identidade do fabricante ou 
importador;

b) A identidade da substância;

c) A classificação da substância, se existir;

d) A quantidade estimada; e
e) A lista de clientes, se existir.

A substância não será posta à disposição do 
grande público em nenhum momento, quer 
estreme quer numa preparação ou num 
artigo. A substância será manuseada pelo 
pessoal do notificante, dos clientes ou de 
entidades claramente definidas pelos 
mesmos em condições razoavelmente 
controladas. As quantidades remanescentes 
serão recolhidas para eliminação após o 
período de derrogação ou no final das 
actividades de investigação, consoante a 
data que ocorra primeiro.
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2. A Agência atribuirá à notificação um 
número e uma data, que será a data de 
recepção da notificação pela Agência, e 
comunicá-los-á imediatamente ao 
fabricante ou importador em causa e 
transmitirá os dados notificados, bem como 
o número e a data, à autoridade 
competente do Estado-Membro em que a 
substância foi fabricada, importada ou 
utilizada para investigação e 
desenvolvimento orientados para o produto 
e para o processo.
3. A Agência pode decidir prorrogar o 
período de isenção de cinco anos por 10 
anos, no máximo, mediante pedido do 
fabricante ou do importador, se estes  
puderem demonstrar que essa prorrogação 
é justificada pelo programa de investigação 
e desenvolvimento.

4. O notificante pode interpor recurso 
contra qualquer decisão negativa tomada 
neste domínio, nos termos do nº3,  em 
conformidade com os artigos 87º, 88º e 89º.  

5. A Agência e as autoridades competentes 
dos Estados-Membros em causa 
assegurarão sempre a confidencialidade 
das informações comunicadas nos termos 
do nº 1.

Justificação

É mais lógico inserir as isenções imediatamente a seguir ao âmbito de aplicação.

É conveniente especificar que as actividades de investigação e desenvolvimento orientados 
para o produto e para o processo (IDOPP) podem ser realizadas a qualquer nível da cadeia 
de abastecimento.

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

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

Alteração 60
Artigo 5, n° 1 bis (novo)

1 bis. O registo a que se refere o nº 1 não é
necessário no caso de substâncias presentes 
numa preparação se a concentração da 
substância na preparação for inferior à
concentração mais baixa prevista numa 
das seguintes disposições:
a) as concentrações aplicáveis definidas no 
quadro constante do n.º 3 do artigo 3.º da 
Directiva 1999/45/CE;

b) os limites de concentração constantes do 
anexo I da Directiva 67/548/CEE;

c) 0,1%, se a substância preencher os 
critérios estabelecidos no anexo XII.
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Justificação

Os limites de concentração de substâncias e preparações previstos no artigo 13° são 
incluídos na presente alteração. Não havendo indicação dos limites de concentração, seria 
necessário registar até os mais ínfimos vestígios de substâncias, o que é desproporcionado.

Alteração 61
Artigo 5, nº 3

3. Qualquer fabricante ou importador de um 
polímero deverá apresentar à Agência um 
registo dos monómeros não registados ou de 
outras substâncias não registadas caso se 
verifiquem ambas as condições seguintes:

3. Qualquer fabricante ou importador de um 
polímero deverá apresentar à Agência um 
registo dos monómeros não registados por 
um actor a montante na cadeia de 
fornecimento, excepto se esses monómeros 
se formaram durante uma síntese e não 
forem isoláveis, ou de outras substâncias 
não registadas caso se verifiquem ambas as 
condições seguintes:

a) o polímero é composto por 2% em peso 
(p/p) ou mais desse(s) monómero(s) ou 
outra(s) substância(s),

a) o polímero é composto por 2% em peso 
(p/p) ou mais desse(s) monómero(s) ou 
outra(s) substância(s),

b) a quantidade total desse(s) monómero(s) 
ou dessa(s) outra(s) substância(s) perfaz uma 
tonelada ou mais por ano.

b) a quantidade total desse(s) monómero(s) 
ou dessa(s) outra(s) substância(s) perfaz uma 
tonelada ou mais por ano.

Os monómeros não registados ou outras 
substâncias não registadas são as 
substâncias que não foram registadas pelo 
fabricante que, por sua vez, as fornece ao 
fabricante de polímeros. 
Todavia, se os monómeros ou outras 
substâncias não registadas tiverem sido 
registados pelo fabricante de origem ou por 
um representante escolhido por este, o 
fabricante de polímeros pode utilizar esse 
registo, desde que o registando tenha 
indicado que é utilizado no fabrico de 
polímeros.

Justificação

O texto estabelece uma clara distinção entre monómeros registados e não registados e a sua 
utilização na produção de polímeros. Alguns monómeros resultam do processo de produção e 
reagem imediatamente em sequência. Um registo com encargos aceitáveis é, por conseguinte, 
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impossível. A presente alteração está ligada às outras alterações aos artigos constantes do 
Título II: Registo de substâncias.

Alteração 62
Artigo 5, nº 4

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

4.  A apresentação de um registo far-se-á
acompanhar da taxa estabelecida pela 
Agência. O registo de substâncias
fabricadas em quantidades compreendidas 
entre uma e 10 toneladas, cujo dossier
técnico contenha todas as informações 
especificadas no anexo V, está isento do 
pagamento de taxa.

Justificação

A presente alteração incentiva a apresentação de informações completas relativas às 
substâncias em quantidades compreendidas entre 1 e 10 toneladas, o que facilitará a 
actividade da Agência. Por outro lado, reduz os encargos financeiros das PME.

Alteração 63
Artigo 5, nº 4 bis (novo)

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

Justificação

Protecção dos novos polímeros já notificados.

Alteração 64
Artigo 6, nº 1, alíneas a),  b),  c), e c bis), c ter) e c quater) (novas)
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1.  Qualquer produtor ou importador de 
artigos apresentará à Agência um registo de 
qualquer substância contida nesses artigos 
caso se verifiquem todas as condições 
seguintes:

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

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

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

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

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

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

c) a libertação da substância constituir 
uma função prevista do artigo em 
condições de utilização normais e 
razoavelmente previsíveis, 

c bis) se a substância libertada fizer parte 
de uma preparação, se a substância estiver 
presente na ou nas preparações libertadas 
do artigo em concentrações iguais ou
superiores ao menor dos seguintes valores:

-  as concentrações especificadas no anexo 
I da Directiva 67/548/CEE, ou

-  as concentrações especificadas nas partes 
A e B do anexo II da Directiva 1999/45/CE, 
se nenhum limite de concentração para a 
substância em preparações tiver sido 
incluído no anexo I da Directiva 
67/548/CE,
-  0,1%, se a substância preencher os 
critérios estabelecidos no anexo XII.

c ter) se a substância não tiver sido 
registada para essa utilização por um 
agente a montante da cadeia de 
abastecimento.

c quater) se a substância não estiver isenta 
da obrigação de registo em conformidade 
com os anexos II e III.
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Justificação

A supressão da palavra "contida" constitui uma clarificação da proposta. Do mesmo modo, a 
expressão "tipo de artigo" não se encontra definida na proposta e deve ser suprimida a fim 
de evitar a incerteza jurídica. Os limites de concentração inseridos no n° 1, alínea c bis), do 
artigo 6° são extraídos da directiva em vigor relativa às preparações (1999/45/CE) que 
considera que abaixo desses limites as substâncias presentes em preparações não são 
perigosas. O n° 1, alínea c ter), do artigo 6º especifica que as informações sobre as 
substâncias presentes nos artigos são comunicadas a jusante da cadeia de abastecimento se a 
produção de um artigo constituir uma utilização prevista.

Alteração 65
Artigo 6, nº 2

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

2. A Agência pode tomar decisões no 
sentido de exigir que os produtores ou 
importadores de artigos registem, nos 
termos do disposto no presente título, 
qualquer substância contida nesses artigos,
caso se verifiquem todas as condições 
seguintes:

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

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

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

b) a Agência tenha motivos para suspeitar 
que:

i)  a substância é libertada dos artigos,
ii) a libertação da substância desses 
artigos apresenta um risco para a saúde 
humana ou para o ambiente;

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

c) a substância não foi registada para a 
produção desse artigo.

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

Suprimido
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Justificação

O nº 2 do artigo 6º incide sobre as substâncias que são libertadas dos artigos de forma não 
intencional. Nos termos da proposta da Comissão, a decisão da Agência de exigir um registo 
está dependente de uma "auto-queixa" por parte do produtor ou do importador dos artigos, o 
que retira à Agência qualquer direito de iniciativa. Além disso, as condições em que essa 
"auto-queixa" é exigida são igualmente pouco claras.

A alteração proposta habilita a Agência a pedir informações suplementares ao produtor ou 
importador se a Agência tiver motivos para suspeitar que existe um risco (o que garante 
igualmente a compatibilidade com as disposições da OMC)

Alteração 66
Artigo 6, nº 3

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

Suprimido

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

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

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

d)  A classificação da substância;

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

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

Justificação
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Decorre da anterior alteração ao nº 2 do artigo 6º. As informações exigidas serão as 
mesmas para todos os registos.

Alteração 67
Artigo 6, nº 4

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

Suprimido

Justificação

Decorre da anterior alteração ao nº 2 do artigo 6º.

Alteração 68
Artigo 6, nº 5

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

Suprimido

Justificação

A presente disposição está incluída nas anteriores alterações aos nºs 1 e 2 do artigo 6º.

Alteração 69
Artigo 6, nº 6

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

6. Os nºs 1 e 2 aplicar-se-ão três meses após 
o fim do prazo especificado no nº 3 do artigo 
21º.
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Justificação

Decorre das anteriores alterações aos nºs 2 a 4 do artigo 6º.

Alteração 70
Artigo 6, nº 7

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

Suprimido

Justificação

As anteriores alterações aos nºs 1 e 2 do artigo 6º tornam supérfluo este número.

Alteração 71
Artigo 6, nº 7 bis (novo)

7 bis.  O nº 1 não se aplica às substâncias 
libertadas durante utilizações que tenham 
sido objecto de um aviso do 
fabricante/importador ou durante a fase de 
eliminação. 

Alteração 72
Artigo 6A, n° 1

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

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



AD\579754PT.doc 53/172 PE 353.595v03-00

PT

Justificação

A disposição actual pressupõe que os fabricantes não comunitários têm acesso a todas as 
informações pertinentes sobre o destino da substância (ou seja, se é exportada directamente 
para a UE ou numa preparação ou num artigo). Contudo, é mais realista admitir que o 
fabricante comunitário nem sempre tem acesso a estas informações porque são consideradas 
por vezes "informações comerciais confidenciais".  Por conseguinte, a fim de tornar esta 
disposição aplicável e realista, os fabricantes não comunitários de artigos e preparações 
deveriam igualmente ter a possibilidade de nomear um representante.
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Alteração 73
Artigo 6A bis (novo)

Artigo 6º A bis

Transmissão e divisão de registos

"Registos de grupo"
1. O direito adquirido através de um registo 
é transmissível e divisível. O adquirente 
assume os direitos e obrigações do 
registando original. Quando um registo é
dividido, a Agência atribui ao novo 
proprietário um novo número de registo.

2. Caso o fabricante seja uma filial de 
outra pessoa colectiva (a denominada 
empresa-mãe), a empresa-mãe pode, em 
nome da filial, efectuar e conservar um 
registo. A filial pode, por seu lado, efectuar 
e conservar igualmente um registo em 
nome da sua empresa-mãe ou de outras 
filiais. Nestes casos, apenas é necessário 
um registo. A pessoa colectiva cujo nome 
consta do registo de grupo é responsável 
pelo cumprimento das obrigações previstas 
no presente regulamento. A pessoa 
colectiva nomeada para o registo de grupo 
deve estar sediada no território da União.

Justificação

Caso um registando não queira fazer mais uso do seu registo, deve ter a possibilidade de 
transferir os seus direitos de registo.

No interior de consórcios, são fornecidos produtos a utilizadores a jusante oriundos de 
unidades de produção diversas no interior da UE, que pertencem eventualmente a diferentes 
filiais. O fornecimento de produtos no interior de um consórcio é frequentemente coordenado 
por uma unidade, que tanto pode ser parte do consórcio principal ou de uma filial. A 
proposta de registos de grupo seria uma solução adequada para reduzir os encargos e a 
burocracia.
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Alteração 74
Artigo 7

Artigo 7° Suprimido

1.  Os artigos 5º e 19º não se aplicarão, 
durante um período de cinco anos, às 
substâncias fabricadas na Comunidade ou 
importadas para investigação e 
desenvolvimento orientados para o produto 
e para o processo, com um número de 
clientes mencionados numa lista e numa 
quantidade que se limitem à investigação e 
ao desenvolvimento orientados para o 
produto e para o processo.

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

a)  A identidade do fabricante ou 
importador;

b)  A identidade da substância;

c)  A classificação da substância, se existir;

d)  A quantidade estimada;
e)  A lista de clientes mencionada no nº 1; 
e

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

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

3.  A Agência atribuirá à notificação um 
número e uma data, que será a data de 
recepção da notificação pela Agência, e 
comunicá-los-á imediatamente ao 
fabricante ou importador em causa.
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4. A Agência verificará se a informação 
fornecida na notificação está completa. 
Poderá decidir a imposição de condições a 
fim de assegurar que a substância, ou a 
preparação ou o artigo em que a 
substância está integrada, será manuseada 
apenas pelo pessoal dos clientes constantes 
da lista referida na alínea e) do nº 2, em 
condições razoavelmente controladas, e que 
não será posta à disposição do grande 
público em nenhum momento, quer 
estreme quer numa preparação ou num 
artigo, e de que as quantidades 
remanescentes serão recolhidas para 
eliminação após o período de derrogação.

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

6.  O fabricante ou importador deverá
respeitar quaisquer condições impostas 
pela Agência em conformidade com o nº 4.

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

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

Ao tomar as decisões previstas nos nºs 4 a 
7, a Agência levará em linha de conta 
eventuais observações formuladas por essas 
autoridades competentes.
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9.  A Agência e as autoridades competentes 
dos Estados-Membros em causa 
assegurarão sempre a confidencialidade 
das informações comunicadas nos termos 
dos nºs 1 a 8.

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

Justificação

Deslocado para o artigo 4º bis( novo) supra.

Alteração 75
Artigo 8

Artigo 8º Suprimido

1.  As substâncias activas fabricadas ou 
importadas para utilização exclusiva em 
produtos fitofarmacêuticos e incluídas no 
anexo I da Directiva 91/414/CEE do 
Conselho, no Regulamento (CEE) 
nº 3600/92 da Comissão, no 
Regulamento (CE) nº 703/2001 da 
Comissão, no Regulamento (CE) 
nº 1490/2002 da Comissão ou na Decisão 
2003/565/CE da Comissão, bem como 
qualquer substância relativamente à qual 
tenha sido adoptada, nos termos do artigo 
6º da Directiva 91/414/CEE, uma decisão 
da Comissão acerca da conformidade do 
processo, serão consideradas como 
registadas para o fabrico ou importação 
destinados às utilizações abrangidas pela 
inclusão nesses actos e, por conseguinte, 
como preenchendo os requisitos do 
presente capítulo e do artigo 20º.
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2.  As substâncias activas fabricadas ou 
importadas para utilização exclusiva em 
produtos biocidas e incluídas nos anexos I, 
IA ou IB da Directiva 98/8/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho ou no 
Regulamento (CE) n.º .../... da Comissão 
{segundo regulamento de revisão}, até à
data da decisão referida no nº 2, 
segundo parágrafo, do artigo 16º da 
Directiva 98/8/CE, serão consideradas 
como registadas para o fabrico ou 
importação destinados às utilizações 
abrangidas pela inclusão nesses actos e, 
por conseguinte, como preenchendo os 
requisitos do presente capítulo e do artigo 
20º.

Justificação
Estas disposições estão agora incluídas no artigo 2º, nº 2 bis (novo).

Alteração 76
Artigo 9, alínea a), subalínea iii)

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

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

As informações sobre as utilizações 
identificadas incluirão informações 
normalizadas sobre as categorias de 
utilização e exposição, conforme 
estabelecido nas orientações com base no 
anexo I;

Alteração 77
Artigo 9, alínea a), subalínea x bis) (nova)
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x bis) uma confirmação de que o 
registando é o proprietário dos estudos 
originais de que foram extraídos os 
resumos referidos na alínea a), subalínea 
vi), do artigo 9°, ou de que dispõe de uma 
autorização escrita do proprietário dos 
estudos originais que o habilita a remeter 
para os mesmos.

Justificação

A presente alteração justifica-se pela necessidade de assegurar os direitos de propriedade 
nos dados avaliados e da protecção de dados.

Alteração 78
Artigo 10, nº 1, parágrafo 1

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

1. Quando se previr o fabrico de uma 
substância na Comunidade por dois ou mais 
fabricantes e/ou a importação por dois ou 
mais importadores, estes poderão formar, no 
pleno respeito das regras de concorrência,
um consórcio para efectuar o registo. Um 
fabricante ou importador, actuando em nome 
dos outros fabricantes e/ou importadores, e 
com o seu consentimento, apresentará partes 
do registo em conformidade com os 
segundo, terceiro e quarto parágrafos.

Justificação

O consórcio deve ser formado no pleno respeito das regras de concorrência, nomeadamente 
em conformidade com o artigo 81º do Tratado CE relativo aos acordos e às decisões de 
associações de empresas susceptíveis de afectar a concorrência no mercado comum.

Alteração 79
Artigo 10, nº 2
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2. Cada registando que sejam membro de
um consórcio pagará apenas um terço da
taxa de registo.

2. Cada consórcio pagará a  taxa de registo, 
determinando internamente a distribuição 
desse custo. Cada registando ou consórcio 
que tiver pago a taxa de registo terá o 
direito de cobrar a outros que pretendam 
participar no registo da substância, de 
acordo com a sua própria decisão e no 
montante da sua escolha.

Alteração 80
Artigo 10, nº 2 bis (novo)

2 bis.  A Comissão elaborará orientações 
para ajudar as empresas que são membros 
de um consórcio a respeitarem 
integralmente as disposições da legislação 
comunitária em matéria de concorrência.

Justificação

São necessárias regras de conduta para ajudar as empresas a formarem consórcios sem 
violarem as regras de concorrência.

Alteração 81
Artigo 10, nº 2 ter (novo)

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

Justificação

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

Alteração 82
Artigo 11, nº 1, alínea a)
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a)  A informação especificada no anexo V
relativa às substâncias fabricadas ou 
importadas em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano por 
fabricante ou importador;

a) Relativamente às substâncias fabricadas 
ou importadas em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano por 
fabricante ou importador, as informações 
sobre as propriedades físico-químicas
especificadas no anexo V, bem como 
quaisquer outras informações toxicológicas 
e ecotoxicológicas disponíveis; 

Alteração 83
Artigo 12, nº 1

1. Desde que estejam satisfeitas as condições 
fixadas no anexo IX, a informação sobre as 
propriedades intrínsecas das substâncias 
pode ser produzida por outros meios além 
dos ensaios, nomeadamente através da 
utilização de modelos de relações qualitativas 
ou quantitativas estrutura/actividade ou a 
partir de substâncias estruturalmente 
relacionadas.

1. Desde que estejam satisfeitas as condições 
fixadas no anexo IX, a informação sobre as 
propriedades intrínsecas das substâncias 
pode ser produzida por outros meios além 
dos ensaios, nomeadamente através da 
utilização de modelos de relações qualitativas 
ou quantitativas estrutura/actividade ou a 
partir de substâncias estruturalmente 
relacionadas.

Os ensaios referidos nos anexos VI a VIII 
poderão ser dispensados nos casos em que 
as informações sobre exposição e as 
medidas de gestão de riscos aplicadas 
indicarem que tal se justifica, conforme 
especificado no anexo IX.

Alteração 84
Artigo 12, n° 4
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4.  Se uma substância já tiver sido registada, 
um novo registando poderá reportar-se a 
estudos e relatórios de ensaios, a seguir 
denominados “estudos”, relativos à mesma 
substância apresentados anteriormente, desde 
que possa comprovar que a substância para a 
qual está a efectuar o registo é igual à que já
foi anteriormente registada, incluindo o grau 
de pureza e a natureza das impurezas, e 
possa apresentar uma carta de acesso do(s) 
registando(s) anterior(es) permitindo a 
utilização dos estudos.

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

Contudo, um novo registando não se 
reportará a esses estudos de modo a facultar 
as informações exigidas no ponto 2 do anexo 
IV.

Contudo, um novo registando não se 
reportará a esses estudos de modo a facultar 
as informações exigidas no ponto 2 do anexo 
IV.

Justificação

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

Alteração 85
Artigo 13, nº 1, parágrafo 1
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1. Sem prejuízo do disposto no artigo 4.º da 
Directiva 98/24/CE, realizar-se-á uma 
avaliação de segurança química e 
completar-se-á um relatório de segurança 
química relativamente a todas as substâncias 
sujeitas a registo em conformidade com o 
presente capítulo sempre que o registando 
fabrique ou importe essas substâncias em 
quantidades iguais ou superiores a 10 
toneladas por ano.

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 4.º da 
Directiva 98/24/CE, realizar-se-á uma 
avaliação de segurança química relativamente 
a todas as substâncias sujeitas a registo em 
conformidade com o presente capítulo 
sempre que o registando fabrique ou importe 
essas substâncias em quantidades iguais ou 
superiores a 10 toneladas por ano. No caso 
de substâncias em quantidades inferiores a 
100 toneladas, a ficha de segurança é
considerada relatório de segurança 
química.

Justificação

A ficha de segurança alargada tem já todos os resultados relevantes da avaliação do risco.  
Dois documentos (relatório de segurança química e ficha de segurança) constituem, 
sobretudo para as PME, uma duplicação de tarefas desnecessária.

Alteração 86
Artigo 13, n° 2, parágrafo 1

2.  Não será necessário realizar uma 
avaliação de segurança química, em 
conformidade com o nº 1, relativamente a 
uma substância presente numa preparação se 
a concentração da substância na preparação 
for inferior ao menor dos seguintes valores:

2.  Não será necessário realizar uma 
avaliação de segurança química, em 
conformidade com o nº 1, relativamente a 
uma substância presente numa preparação ou 
num artigo se a concentração da substância 
na preparação ou no artigo for inferior ao 
menor dos seguintes valores:

Justificação
A isenção aplica-se unicamente às substâncias presentes em preparações. No caso das 
substâncias em artigos, ainda que sob a forma de traços de contaminação, os requisitos são 
aplicáveis. Esta diferença de tratamento entre artigos e preparações não é justificada por 
critérios toxicológicos e ecotoxicológicos. A alteração, que torna extensiva a isenção às 
substâncias presentes em artigos, assegura a coerência do sistema REACH com a Directiva 
76/769/CEE relativa à limitação da colocação no mercado e da utilização de algumas 
substâncias e preparações perigosas, que isenta a utilização de substâncias tanto em 
preparações como em artigos, abaixo de determinados limites de concentração.

Alteração 87
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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 88
Artigo 13, nº 4, parágrafo 2 

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

A avaliação da exposição, com base, se for o 
caso, nas categorias de utilização e 
exposição, e a caracterização dos riscos 
devem referir-se a todas as utilizações 
identificadas do fabricante ou importador, 
em quantidades de uma ou mais toneladas 
por ano.

Justificação

Aumenta a aplicabilidade do texto, ao determinar que só as utilizações em quantidades iguais 
ou superiores a uma tonelada devem ser referidas no relatório de segurança. De acordo com 
a proposta da Comissão, qualquer utilização, mesmo em quantidades muito pequenas, deve 
ser referida.

Alteração 89
Artigo 16, nº 2, alíneas b), c) e d) 

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

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

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

b) O nome do produto intermédio, incluindo 
o número CAS, se disponível;
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c) A classificação do produto intermédio; c) A classificação do produto intermédio, 
caso esteja disponível;

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

d)  O volume de produção em quantidades 
progressivas (> 1 t, > 10 t, > 100 t, > 1000 t) 
por ano.

Justificação

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

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

Alteração 90
Artigo 16, nº 3

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

3. Qualquer fabricante ou importador que 
fabrique ou importe um produto 
intermédio isolado nas instalações ou 
isolado transportado em quantidades, pelo 
menos, iguais a 1 tonelada por ano dispõe 
de um prazo de 2 anos após o registo, nos 
termos dos nºs 1 e 2, para elaborar as 
informações sobre as propriedades das 
substâncias, conforme especificado no 
anexo V, exceptuando as informações 
relativas à sensibilização; estas 
informações devem ser disponibilizadas às 
autoridades competentes no quadro das 
inspecções oficiais (artigo 122º), bem como 
à Agência, mediante pedido.

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

Justificação
No que diz respeito aos produtos intermédios, são recolhidas as mesmas informações que 
para as outras substâncias. No entanto, por razões de ordem prática, não deve ser 



PE 353.595v03-00 66/172 AD\579754PT.doc

PT

obrigatório transmitir tais informações à Agência.

Alteração 91
Artigo 17, nº 1, parágrafo 1

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

1. Quando se previr o fabrico de uma 
substância na Comunidade por dois ou mais 
fabricantes e/ou a importação por dois ou 
mais importadores, estes poderão formar, no 
pleno respeito das regras de concorrência,
um consórcio para efectuar o registo. Um 
fabricante ou importador, actuando em nome 
dos outros fabricantes e/ou importadores, e 
com o seu consentimento, apresentará partes 
do registo em conformidade com os 
segundo, terceiro e quarto parágrafos.

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

Alteração 92
Artigo 17, nº 2

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

2. Cada consórcio pagará a  taxa de registo, 
determinando internamente a distribuição 
desse custo. Cada registando ou consórcio 
que tiver pago a taxa de registo terá o 
direito de cobrar a outros que pretendam 
participar no registo da substância, de 
acordo com a sua própria decisão e no 
montante da sua escolha.

Justificação
O processo de formação de um consórcio para registar produtos intermédios isolados deverá
ser o mesmo aplicado às substâncias.
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Alteração 93
Artigo 17, nº 2 bis (novo)

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

Justificação

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

Alteração 94
Artigo 19, nº 1, parágrafo 2

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

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

Justificação

Correcção de um erro de edição.

Alteração 95
Artigo 19, nº 4, parágrafo 2

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

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

Correcção de um erro de edição.

Alteração 96
Artigo 20, nº 1

1. Após o registo, um registando deverá, por 
sua própria iniciativa, informar 
imediatamente a Agência, por escrito, no 
formato especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108.º, do 
seguinte:

1. Após o registo, um registando deverá, por 
sua própria iniciativa, informar 
imediatamente a Agência, por escrito, no 
formato especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108.º, do 
seguinte:

a) Qualquer alteração do seu estatuto, como 
fabricante ou importador, ou da sua 
identidade, como o nome ou o endereço;

a) Qualquer alteração do seu estatuto, como 
fabricante ou importador, ou da sua 
identidade, como o nome ou o endereço;

b) Qualquer alteração da composição da 
substância, tal como é indicado no anexo IV;

b) Qualquer alteração da composição da 
substância, tal como é indicado no anexo IV;

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

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

d) Novas utilizações a que se destine a 
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;

e) Novos conhecimentos importantes sobre 
os riscos da substância para a saúde humana 
e/ou para o ambiente, de que seja razoável 
supor que o registando tem conhecimento;

e) Novos conhecimentos importantes sobre 
os riscos da substância para a saúde humana 
e/ou para o ambiente, de que seja razoável 
supor que o registando tem conhecimento;

f) Qualquer alteração da classificação e 
rotulagem para a substância;

f) Qualquer alteração da classificação e 
rotulagem para a substância;

g) Qualquer actualização ou alteração do 
relatório de segurança química

g) Qualquer actualização ou alteração do 
relatório de segurança química.

A Agência comunicará essas informações à
autoridade competente do Estado-Membro 
responsável.

Justificação

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

Alteração 97
Artigo 22, n° 2

2.  Se a quantidade de uma substância 
notificada fabricada ou importada, por 
fabricante ou importador, atingir o limite 
de tonelagem seguinte de acordo com o 
artigo 11º, serão transmitidas, de acordo 
com os artigos 9º e 11º, as informações 
adicionais adequadas que forem exigidas, 
correspondentes a esse limite de tonelagem, 
bem como a todos os limites de tonelagem 
inferiores, a menos que já tenham sido 
transmitidas em conformidade com esses 
artigos.

2.  O disposto no artigo 20° aplica-se às 
substâncias registadas em conformidade 
com o n° 1.

Justificação
Evita a duplicação de procedimentos: as substâncias classificadas ao abrigo da Directiva 
67/548/CEE foram sujeitas a um procedimento análogo ao registo e à avaliação previstos na 
proposta de regulamento REACH.

Alteração 98
Artigo 23, nº 1

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

1. Para evitar ensaios desnecessários com 
animais, os ensaios para efeitos do presente 
regulamento que envolvam animais 
vertebrados só serão realizados como último 
recurso. 

A fim de limitar a duplicação desnecessária
de outros ensaios, os registandos envidarão 
todos os esforços para partilhar os 
resultados dos estudos e outros dados.
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Alteração 99
Artigo 23, nº 4 bis (novo)

4 bis. Qualquer fabricante, importador ou 
utilizador a jusante pode fazer-se 
representar por terceiros para todos os 
procedimentos ao abrigo do presente título.

Justificação

As empresas deverão usufruir sempre da possibilidade de se fazerem representar por 
terceiros por razões de confidencialidade e/ou por razões práticas.

Alteração 100
Artigo 24, nº 5

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

5. Se a mesma substância tiver sido registada 
há menos de 10 anos, a Agência informará
em primeiro lugar o(s) registando(s) 
anterior(es), a fim de determinar se 
pretende(m) que o seu nome seja revelado. 
Em caso afirmativo, a Agência comunicará
imediatamente ao potencial registando os 
nomes e endereços do(s) anterior(es) 
registando(s). A Agência comunicará
imediatamente os resumos de estudos ou 
resumos consistentes de estudos pertinentes, 
consoante o caso, por ele(s) já apresentados 
e que envolvam animais vertebrados.

Esses estudos não serão repetidos. Esses estudos não serão repetidos.

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

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

A Agência comunicará simultaneamente aos 
registandos anteriores o nome e o endereço 
do potencial registando, ou do terceiro seu 
representante, nomeado nos termos do nº 4 
bis novo do artigo 23º.

Justificação

A identidade dos registandos potenciais deverá ser protegida contra a sua divulgação, caso 
essa divulgação possa implicar a revelação de informações comerciais confidenciais.

Alteração 101
Artigo 24, nº 6

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

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

Justificação

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

Alteração 102
Artigo 24, nº 6 bis (novo)

6 bis. O anterior ou potencial registando 
que não queira que o seu nome seja 
divulgado comunicará à Agência o nome 
da pessoa que o representará no prazo de 
quinze dias após o pedido.

Se a Agência não tiver recebido uma 
resposta dentro desse prazo, a identidade do 
(potencial) registando será considerada 
como não confidencial.
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Justificação

A protecção da identidade dos anteriores ou potenciais registandos não deve impedir a 
partilha dos resultados de ensaios que envolvam animais vertebrados.
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Alteração 103
Artigo 25, nº 5

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

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

Justificação

Não é lógico que o potencial registando tenha de pagar 50% dos custos iniciais dos ensaios 
independentemente do volume produzido e do número de potenciais registandos ou anteriores 
registandos. O novo n° 8 bis do artigo 25° estabelece um mecanismo equitativo de partilha 
do custo inicial dos estudos.

Alteração 104
Artigo 25, nº 6

6. Se o(s) anterior(es) registando(s) não 
informar(em) o potencial registando e a 
Agência do custo, dentro do prazo indicado 
no nº 5, a Agência, a pedido, tomará a 
decisão de facultar ao potencial registando os 
resumos ou os resumos consistentes dos 
estudos, consoante o caso, por ele 
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 o montante 
especificado no n° 8 bis do artigo 25° ao 
potencial registando, sendo esse direito 
invocável junto dos tribunais nacionais.

Justificação

Relacionada com a alteração ao nº 5 do artigo 25°.
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Alteração 105
Artigo 25, nº 8

8. O período de espera pelo registo de 
acordo com o nº 1 do artigo 19º, para o novo 
registando, será prorrogado por um período
de quatro meses, se tal for solicitado pelo 
anterior registando.

8. A Agência pode prorrogar o período de 
espera pelo registo de acordo com o nº 1 do 
artigo 19º, para o novo registando. A 
prorrogação será proporcional ao tempo 
necessário para apresentar os estudos 
pertinentes e efectuar as avaliações 
exigidas, se tal for solicitado pelo anterior 
registando.

Justificação

O período exigido deverá reflectir o tempo necessário para efectuar ensaios e recolher 
dados. Deve garantir-se que o potencial registando não obterá quaisquer vantagens de tempo 
injustificadas  para produzir a respectiva substância, sobretudo no caso das substâncias que 
não são de integração progressiva. Uma vantagem em termos de tempo é, regra geral, mais 
importante para os produtos inovadores do que os próprios custos.

Alteração 106
Artigo 25, nº 8 bis (novo)

8 bis. A contribuição para os custos por 
cada uma das partes é estabelecida pela 
Agência com base nas orientações 
elaboradas nos termos do nº 1 bis novo do 
artigo 73º.

Alteração 107
Artigo 26

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

1. Para beneficiar do regime transitório 
previsto no artigo 21.º, cada potencial 
registando de uma substância de integração 
progressiva apresentará, no formato 
especificado pela Agência em conformidade 
com o artigo 108.º, todas as informações 
seguintes: 
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a) O nome da substância e, se for caso disso, 
do grupo de substâncias, incluindo os 
respectivos números EINECS e CAS, se 
disponíveis;

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

b) O seu nome e endereço e o nome da 
pessoa de contacto;

b) O seu nome e endereço e o nome da 
pessoa de contacto ou, se for o caso, o 
nome do seu representante;

c) O prazo previsto para o registo e o 
intervalo de tonelagem esperado;

c) O volume de produção anual em 
intervalos de tonelagem;

d) A indicação dos eventuais 
parâmetros/propriedades físico-químicos, 
toxicológicos e ecotoxicológicos 
relativamente aos quais disponha de estudos 
ou informações pertinentes para efeitos dos 
requisitos de informação do registo;

d) A indicação dos eventuais 
parâmetros/propriedades físico-químicos, 
toxicológicos e ecotoxicológicos 
relativamente aos quais disponha de estudos 
ou informações pertinentes para efeitos dos 
requisitos de informação do registo;

e) Uma declaração indicando se os estudos 
mencionados na alínea d) incluem ou não 
ensaios com animais vertebrados e, em caso 
negativo, se pretende, com o seu registo, 
efectuar uma declaração afirmativa para 
efeitos da alínea a), subalínea x), do artigo 
9.º.

e) Uma declaração indicando se os estudos 
mencionados na alínea d) incluem ou não 
ensaios com animais vertebrados e, em caso 
negativo, se pretende, com o seu registo,
partilhar os seus resumos e resumos 
consistentes do estudo com outros 
registandos, conforme referido na alínea a), 
subalínea x), do artigo 9.º.

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

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

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

2. As informações referidas no n.º 1 serão 
apresentadas, o mais tardar, 18 meses após a 
entrada em vigor do presente regulamento:

a) Do prazo fixado no n.º 1 do artigo 21.º
no tocante às substâncias de integração 
progressiva fabricadas ou importadas em 
quantidades iguais ou superiores a 
1.000 toneladas por ano;

Suprimido

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

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

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

4. Os fabricantes e importadores de 
substâncias de integração progressiva em 
quantidades inferiores a uma tonelada por 
ano, bem como os utilizadores a jusante, 
poderão apresentar as informações a que se 
refere o n.º 1 à Agência usando o formato 
especificado pela Agência em conformidade 
com o artigo 108.º.

4. Os fabricantes e importadores de 
substâncias de integração progressiva em 
quantidades inferiores a uma tonelada por 
ano, bem como os utilizadores a jusante, 
poderão apresentar as informações a que se 
refere o n.º 1 à Agência usando o formato 
especificado pela Agência em conformidade 
com o artigo 108.º.

5. A Agência registará numa base de dados 
as informações transmitidas de acordo com 
os n.os 1 a 4. Dará acesso aos dados sobre as 
diferentes substâncias aos fabricantes e 
importadores que tiverem apresentado 
informações sobre essas substâncias de 
acordo com os n.os 1 a 4. As autoridades 
competentes dos Estados-Membros também 
terão acesso a esses dados.

5. A Agência registará numa base de dados 
as informações transmitidas de acordo com 
os n.os 1 a 4. Tornará pública uma lista de 
substâncias pré-registadas nos termos do nº
2 supra dentro de três meses a partir do 
prazo referido neste número. Dessa lista 
constarão os nomes das substâncias, 
incluindo os respectivos números EINECS 
e CAS, bem como os nomes e elementos de 
contacto do(s) produtor(es) e 
importador(es) que devem partilhar os 
dados existentes ou manifestaram a 
intenção de o fazer.

Alteração 108
Artigo 26 bis (novo)

Artigo 26º bis
Registo das substâncias

1. A Agência manterá um registo de 
substâncias que conterá as indicações 
previstas no nº 1 do artigo 26º.
2. A Agência publicará todas as 
substâncias notificadas ao registo das 
substâncias sem demora após ter expirado 
o prazo de notificação, previsto no nº 2 do 
artigo 26º, indicando:
a) o nome da substância e, caso seja 
necessário, do grupo da substância, 
incluindo os números EINECS e CAS, se 
disponíveis;
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b) caso seja necessário, o nome e endereço 
do fabricante ou importador, desde que 
exista uma autorização nesse sentido, nos 
termos do nº 5 do artigo 26º;

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

d) o primeiro prazo para o registo de cada 
substância, nos termos do artigo 21º.

3. Qualquer fabricante ou importador pode 
nomear uma pessoa singular ou colectiva 
estabelecida na Comunidade como seu 
representante, a publicar na página Web. 
Se o nome desse representante tiver sido 
notificado à Agência nos termos do nº 1, 
alínea b), do artigo 26º, a identidade do 
fabricante ou importador não será
disponibilizada pela Agência, nos termos 
do nº 2.

4. Os utilizadores a jusante comunicarão à
Agência, no prazo de um ano após a 
publicação do registo das substâncias, nos 
termos do nº 2 supra, a disponibilidade de 
estudos obtidos através dos seus próprios 
ensaios com animais vertebrados sobre 
parâmetros toxicológicos ou 
ecotoxicológicos. A Agência completará o 
registo das substâncias e publicará esses 
dados complementares 13 meses após a 
publicação do registo.  

Justificação

As substâncias pré-registadas serão incluídas num registo de substâncias e publicadas, o que 
garantirá a transparência relativamente às substâncias de integração progressiva disponíveis 
no mercado e indicará o prazo de registo mais próximo para cada substância. Esta 
publicação precoce de todas as substâncias de integração progressiva permite a 
comunicação entre fabricantes e importadores, tendo em vista a preparação do registo, bem 
como entre fornecedores e utilizadores a jusante.  

Alteração 109
Artigo 26 ter (novo)
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Artigo 26º ter

Competência e protecção jurídica
1. Salvo disposição em contrário, a Agência 
será competente para tomar decisões nos 
termos do presente título.

2. As decisões adoptadas pela Agência nos 
termos do presente título são passíveis de 
recurso, em conformidade com o disposto 
nos artigos 87º, 88º e 89º.

Justificação

Por razões de clareza, a competência da Agência em relação ao título III deve ser referida 
expressamente. O direito de recurso deve ser aqui estabelecido de modo destacado, em vez de 
ser meramente enumerado.

Alteração 110
Artigo 27, nº 1

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

1. Todos os registandos e pré-registandos
que tiverem comunicado à Agência, em 
conformidade com o artigo 26º, informações 
sobre uma mesma substância de integração 
progressiva participarão num fórum de 
intercâmbio de informações sobre uma 
substância (Fiis) até expirar o prazo previsto 
no n º 3 do artigo 21º.

Justificação

A presente alteração visa tornar o FIIS também acessível aos utilizadores a jusante. É
igualmente clarificada a duração do FIIS, de modo a garantir que se mantenha operativo 
durante todo o período de registo das substâncias de integração progressiva.. 

Alteração 111
Artigo 27, nº 2 bis (novo)

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

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

Alteração 112
Artigo 28, nº 1, parágrafo 2

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

Nas duas semanas que se seguem ao pedido, 
o proprietário do estudo apresentará ao(s) 
participante(s) que o solicita(m) prova do 
respectivo custo. O(s) participante(s) e o 
proprietário tomarão todas as medidas 
necessárias para chegarem a acordo quanto à
partilha dos custos. Se tal acordo não for 
possível, os custos serão partilhados nos 
termos do nº 8 bis do artigo 25º. O 
proprietário fornecerá o estudo no prazo de 
duas semanas após recepção do pagamento.

Justificação

O artigo 28º é colocado em conformidade com a anterior alteração ao artigo 25º.

Alteração 113
Artigo 28, nº 3

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

3. Se o proprietário de um estudo como 
mencionado no nº 1 se recusar a comunicar, 
quer os comprovativos do custo do estudo, 
quer o próprio estudo, a outro(s) 
participante(s), este(s) procederá(ão) como 
se não existisse qualquer estudo pertinente 
no Fiis, a menos que um registo já
apresentado por outro registando contenha o 
resumo ou o resumo consistente do estudo, 
consoante o caso. Nestes casos, a Agência 
tomará a decisão de disponibilizar ao(s) 
outro(s) participante(s) esse resumo ou 
resumo consistente do estudo, consoante o 
caso. O outro registando poderá reclamar 
aos participantes a partilha dos custos em 
conformidade com o nº 8 bis do artigo 25º, 
sendo esse direito invocável junto dos 
tribunais nacionais.
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Justificação

O artigo 28º é colocado em conformidade com a anterior alteração ao artigo 25º.

Alteração 114
Artigo 29, nº 1, parágrafo 1 bis (novo)

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

Justificação

Seria desproporcionado requerer a elaboração de uma ficha de segurança para quantidades 
ínfimas ou para um fornecimento único.

Alteração 115
Artigo 29, nº 1 bis (novo)

1bis. Por derrogação, a ficha de segurança 
elaborada em conformidade com o anexo 
Ia não é exigida no caso das preparações se 
a preparação for transferida entre duas 
fábricas da UE da mesma sociedade 
(holding) que não fazem parte da mesma 
entidade jurídica.

Justificação

As transferências de preparações entre duas fábricas da UE pertencentes à mesma sociedade 
(holding) que não fazem parte da mesma entidade jurídica não deveriam ser consideradas 
como uma colocação no mercado. Dado que as preparações estão sempre sob o controlo da 
empresa, a exigência de uma ficha de segurança para essas preparações não comporta 
qualquer benefício para a saúde humana ou para o ambiente.

Alteração 116
Artigo 29, nº 6, ponto 15 bis (novo)
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15bis. Especificações e motivos pelos quais 
não foram efectuados os ensaios em 
conformidade com o anexo IX, se for o 
caso;

Alteração 117
Artigo 29, nº 6, último parágrafo

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

Sempre que se realize uma avaliação de 
segurança química, os perfis de exposição 
pertinentes serão descritos nas rubricas 
correspondentes da ficha de segurança.

Justificação

O anexo que descreve os perfis de exposições em caso de avaliação de segurança química, a 
juntar à ficha de segurança, não é necessário. A ficha de segurança deve ser facilmente 
acessível a abrangente para os utilizadores a jusante. É inútil descrever os perfis de 
exposição num anexo, pois, nomeadamente:

- a utilização identificada abrangida pela ficha de segurança é nela mencionada (capítulos 
1-2);

- por outro lado, a ficha de segurança deve cumprir os requisitos do GHS.

Alteração 118
Artigo 29, nº 8

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

8. A ficha de segurança será fornecida em 
papel ou por meios electrónicos, o mais 
tardar no momento da primeira entrega de 
uma substância após a entrada em vigor do 
presente regulamento, excepto se tiver sido 
fornecida uma ficha de segurança em 
conformidade com as presentes disposições, 
previamente à entrada em vigor do presente 
regulamento. Os fornecedores procederão à
sua actualização, sem demora, nas seguintes 
ocasiões:
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a) Logo que estejam disponíveis novos dados 
que possam ser necessários para possibilitar a 
determinação e aplicação das medidas 
adequadas de gestão dos riscos;

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

b) Quando a substância tiver sido registada; b) Se a substância tiver sido registada;

c) Quando tiver sido concedida ou recusada 
uma autorização;

c) Se tiver sido concedida ou recusada uma 
autorização;

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

A nova versão da informação, datada e 
identificada como “Revisão: (data)”, deve ser 
distribuída gratuitamente a todos os 
anteriores destinatários a quem tenham 
fornecido a substância ou preparação nos 12 
meses precedentes.

A nova versão da informação, datada e 
identificada como “Revisão: (data)”, deve ser 
distribuída gratuitamente a todos os 
anteriores destinatários a quem tenham 
fornecido a substância ou preparação nos 12 
meses precedentes.

Justificação
Sendo que as empresas já estão vinculadas a observar certas disposições em razão da 

estratégia provisória do REACH, deve ser prevista uma cláusula de salvaguarda a fim de 
garantir que o trabalho não seja repetido após a entrada em vigor do Regulamento REACH.

Alteração 119
Artigo 30, nº 2

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

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

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

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

b) Quando a substância tiver sido registada; b) Se a substância tiver sido registada;

c) Quando tiver sido concedida ou recusada 
uma autorização;

c) Se tiver sido concedida ou recusada uma 
autorização;

d) Quando tiver sido imposta uma restrição. d) Se tiver sido imposta uma restrição.
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Essas novas informações devem ser 
distribuídas gratuitamente a todos os 
anteriores destinatários a quem tenham 
fornecido a substância ou preparação nos 12 
meses precedentes.

Essas novas informações devem ser 
distribuídas gratuitamente a todos os 
anteriores destinatários a quem tenham 
fornecido a substância ou preparação nos 12 
meses precedentes.

Justificação

A presente alteração destina-se a prever uma adaptação às novas tecnologias.

Alteração 120
Artigo 31, parte introdutória 

Todos os agentes da cadeia de abastecimento 
de uma substância ou preparação deverão 
comunicar, ao agente ou distribuidor 
imediatamente a montante na cadeia de 
abastecimento, as informações mencionadas 
a seguir:

A menos que desse facto resulte a 
divulgação de informações confidenciais 
protegidas nos termos do artigo 116º, todos 
os agentes da cadeia de abastecimento de 
uma substância ou preparação deverão 
comunicar, ao agente ou distribuidor 
imediatamente a montante na cadeia de 
abastecimento, as informações mencionadas 
a seguir:

Justificação

É conveniente prever uma derrogação à obrigatoriedade de comunicar informações a 
montante da cadeia de abastecimento, caso dessa comunicação possa resultar a divulgação 
de informações confidenciais sobre o utilizador a jusante ou sobre a forma como este utiliza 
a substância química. Esta medida permitirá evitar que o fabricante possa comunicar essas 
informações aos concorrentes do utilizador a jusante.

Alteração 121
Artigo 31 bis (novo)

Artigo 31º bis
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1. Qualquer fabricante ou importador de 
uma substância incluída no anexo XIII, ou 
de uma preparação ou artigo que contenha 
essa substância, deverá fornecer, a pedido 
do utilizador a jusante e na medida em que 
tal seja razoavelmente exigido, as 
informações necessárias para avaliar os 
efeitos da substância sobre a saúde 
humana ou sobre o ambiente, no que diz 
respeito às operações e utilizações 
indicadas no pedido.

2. Os requisitos em matéria de informação 
especificados no nº 1 aplicam-se "mutatis 
mutandis" a montante da cadeia de 
abastecimento.

Justificação

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

Alteração 122
Artigo 32, título

Acesso dos trabalhadores às informações da 
ficha de segurança

Acesso dos trabalhadores às informações 
sobre a segurança

Justificação

Nem todas as informações contidas na ficha de segurança podem ser acessíveis. A presente 
alteração está relacionada com outras alterações apresentadas ao articulado do título IV: 
Informações na cadeia de abastecimento.

Alteração 123
Artigo 33
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33. Todos os agentes da cadeia de 
abastecimento deverão coligir e conservar à
disposição todas as informações exigidas 
para darem cumprimento às obrigações que 
lhes incumbem por força do presente 
regulamento durante, pelo menos, 10 anos
após a última vez em que fabricaram, 
importaram, forneceram ou utilizaram a 
substância estreme ou numa preparação. 
Qualquer agente da cadeia de abastecimento 
apresentará ou disponibilizará estas 
informações, sem demora, a pedido de 
qualquer autoridade competente do 
Estado-Membro em que esse agente se 
encontra estabelecido ou à Agência, sem 
prejuízo do disposto nos títulos II e VI.

33. Todos os agentes da cadeia de 
abastecimento deverão coligir e conservar à
disposição todas as informações exigidas 
para darem cumprimento às obrigações que 
lhes incumbem por força do presente 
regulamento durante, pelo menos, cinco 
anos após a última vez em que fabricaram, 
importaram, forneceram ou utilizaram a 
substância estreme ou numa preparação. 
Qualquer agente da cadeia de abastecimento 
apresentará ou disponibilizará estas 
informações, sem demora, a pedido da 
Agência, sem prejuízo do disposto nos títulos 
II e VI.

Justificação

A obrigação de conservar todas as informações REACH durante dez anos após a última vez 
que uma substância foi fabricada, importada, fornecida ou utilizada constitui um entrave 
burocrático considerável para as pequenas e médias empresas. O prazo deve, por esse 
motivo, ser reduzido para cinco anos.
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Alteração 124
Artigo 34, n° 1

1. Um utilizador a jusante pode fornecer 
informações que contribuam para a 
preparação de um registo.

1. Um utilizador a jusante pode fornecer 
informações que contribuam para a 
preparação de um registo. As informações 
podem ser comunicadas directamente à
Agência. As disposições do título II aplicam-
se "mutatis mutandis".

Justificação

A proposta de regulamento REACH não autoriza expressamente o utilizador a jusante a 
tornar-se um registando ou a participar num consórcio. Para os utilizadores a jusante, existe 
o risco de que a colocação de um produto no mercado possa ser consideravelmente atrasada 
pelas formalidades burocráticas do registo, o qual pode exigir a realização de ensaios ou 
outros procedimentos administrativos antes de uma nova utilização da substância química. Se 
o utilizador a jusante não tiver a possibilidade de tornar-se um registando ou de participar 
num consórcio, não poderá acelerar o processo de ensaio e de registo.

Alteração 125
Artigo 34, nº 2

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

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

Nos termos do nº 3 do artigo 26º, o 
produtor, importador ou utilizador a 
jusante pode recusar-se a fornecer um 
perfil de exposição.

O presente número não se aplica às 
utilizações não previstas.
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Justificação

O fornecedor não deve ser obrigado a aprovar todas as utilizações identificadas por um 
utilizador a jusante e a estabelecer perfis de exposição para os utilizadores que não mereçam 
a sua aprovação. Este nº 2 não deve estar em contradição com o título 16 da ficha de 
informações (que faz igualmente parte da ficha dos sistema GHS).

Esta alteração especifica que os fornecedores são autorizados, a título excepcional, a 
recusarem-se a apresentar aos utilizadores a jusante o devido perfil de exposição para uma 
utilização. Esta clarificação reveste uma importância particular para as pequenas e médias 
empresas, na medida em que confere certeza jurídica e permite uma melhor previsibilidade 
dos custos. 

Alteração 126
Artigo 34, nº 4, parágrafo 1

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

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

Justificação

Esta alteração garante a igualdade de tratamento entre os registandos e os utilizadores a 
jusante no que diz respeito às utilizações que devem ser incluídas numa avaliação de 
segurança química, as quais, por razões de exequibilidade, só deveriam ser exigidas no caso 
das utilizações em quantidades iguais ou superiores a uma tonelada por ano.

Alteração 127
Artigo 34 bis (novo)

Artigo 34º bis
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Em conformidade com o objectivo de 
promoção de métodos alternativos aos 
ensaios com animais, a Comissão, os 
Estados-Membros e a indústria deveriam 
aumentar os recursos e os esforços visando 
acelerar o desenvolvimento e a validação 
de tais métodos alternativos.

Justificação

O objectivo do presente regulamento, a saber, a promoção de métodos alternativos aos 
ensaios com animais, deveria reflectir-se no texto do regulamento, sobretudo tendo em conta 
a actual ausência de recursos e de esforços, bem como os lentos progressos registados nos 
domínios do desenvolvimento e da autorização de métodos alternativos.

Alteração 128
Artigo 35, nº 1

1. Antes de dar início a uma utilização 
específica de uma substância que tenha sido 
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.

Justificação

Adaptação necessária e indicação de que os utilizadores a jusante não dispõem, regra geral, 
de conhecimentos especializados em matéria de toxicologia que os habilitem à apresentação 
de propostas de ensaio.

Alteração 129
Artigo 36, n°s 1 e 2
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1.  Os utilizadores a jusante terão de cumprir 
os requisitos do artigo 34º no prazo máximo 
de 12 meses após a recepção de um número 
de registo que lhes é comunicado pelos seus 
fornecedores numa ficha de segurança.

1.  Os utilizadores a jusante terão de cumprir 
os requisitos do artigo 34º no prazo máximo 
de 12 meses após a recepção da
confirmação de registo que lhes é
comunicada pelos seus fornecedores numa 
ficha de segurança.

2.  Os utilizadores a jusante terão de cumprir 
os requisitos do artigo 35º no prazo máximo 
de 6 meses após a recepção de um número
de registo que lhes é comunicado pelos seus 
fornecedores numa ficha de segurança.

2.  Os utilizadores a jusante terão de 
cumprir os requisitos do artigo 35º no prazo 
máximo de 6 meses após a recepção da
confirmação de registo que lhes é
comunicada pelos seus fornecedores numa 
ficha de segurança.

Justificação

A obrigação de comunicar aos utilizadores a jusante os números de registo de todas as 
substâncias presentes numa preparação resultaria numa quebra da confidencialidade.

Alteração 130
Título VI, título

AVALIAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS AVALIAÇÃO

Justificação

O título do título VI deve reflectir o facto de que as respectivas disposições cobrem mais do 
que a avaliação das substâncias.

Alteração 131
Artigo 37

Os polímeros estão isentos da avaliação 
prevista no presente título.

Os polímeros e as substâncias de integração 
progressiva sujeitas ao procedimento de pré-
registo a que se refere o artigo 26° estão 
isentos da avaliação prevista no presente 
título.

Justificação

A avaliação das substâncias de integração progressiva é regulamentada autonomamente no 
quadro do procedimento de pré-registo. Não obstante, uma vez registadas, as substâncias em 
causa ficam sujeitas à avaliação respectiva.
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Alteração 132
Artigo 38, nº 1

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

1. Para efeitos dos artigos 39.º a 44.º, a 
autoridade competente será a Agência, a 
qual poderá recorrer, para o cumprimento 
das missões descritas naqueles artigos, às 
autoridades competentes referidas no artigo 
118º. 

Justificação

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

Alteração 133
Artigo 38, nº 1 bis (novo)

1 bis.  Pode ser solicitado o parecer do 
Comité dos Estados-Membros para os fins 
previstos nos artigos 39º a 43º.

Justificação

A Agência deve trabalhar sob a égide do Comité dos Estados-Membros e em cooperação com 
este, mas assumirá a responsabilidade integral por qualquer decisão tomada. Todavia, a fim 
de evitar um procedimento de consulta moroso para cada questão, a consulta ao Comité dos 
Estados-Membros deve permanecer opcional.

Alteração 134
Artigo 38, nº 2

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

Suprimido
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Justificação

A alteração precedente ao artigo 38º, nº 1, torna este procedimento supérfluo.

Alteração 135
Artigo 38, nº 2 bis (novo)

2 bis. Toda a comunicação entre a Agência 
e o registando poderá efectuar-se numa 
língua escolhida pelo registando.

Justificação

A harmonização do mercado interno pressupõe que todas as decisões e pareceres sejam 
adoptados a nível central, ou seja, da Agência. Neste contexto, necessário se afigura, 
todavia, que a Agência possa tirar partido dos conhecimentos especializados das autoridades 
competentes dos Estados-Membros e que possa solicitar o seu apoio técnico para efeitos de 
preparação das suas decisões e pareceres.

No intuito de facilitar a comunicação e o intercâmbio de informações entre a Agência e o 
registando, de que beneficiam, sobretudo, as PME, a comunicação com a Agência deve ser 
possível na língua do país onde se situa a sede social.

Alteração 136
Artigo 40, nº 2

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

2. Se com base numa análise efectuada nos 
termos do nº 1 forem necessárias 
informações suplementares para que o 
processo cumpra os requisitos do presente 
regulamento, a Agência preparará um 
projecto de decisão, no prazo de 12 meses a 
contar da publicação do plano anual de 
avaliação referido no n° 3 bis, que exija que 
o(s) registando(s) apresentem qualquer 
informação necessária para que o(s) 
registo(s) cumpram os requisitos de 
informação pertinentes e essa decisão será
adoptada em conformidade com os artigos 
48º e 49º.



PE 353.595v03-00 92/172 AD\579754PT.doc

PT

Alteração 137
Artigo 40, n° 3

3. O registando apresentará à Agência as 
informações exigidas.

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

Justificação

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

Alteração 138
Artigo 40, n° 3 bis (novo)

3 bis. A Agência elaborará um plano anual 
de avaliação dos processos de registo, 
nomeadamente para avaliar a sua 
qualidade global. Este plano especificará a 
percentagem mínima de processos de 
registo a avaliar e será publicado no sítio 
Web da Agência.

Justificação

É importante garantir que uma percentagem mínima de processos de registo seja avaliada, 
nomeadamente para verificar se as medidas de gestão dos riscos adoptadas pela indústria 
são fundamentadas.

Alteração 139
Artigo 40, nº 3 ter (novo)
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3 ter. A Agência estabelecerá um relatório 
anual sobre os resultados das avaliações 
dos processos que efectuou. O relatório 
compreenderá, nomeadamente, 
recomendações destinadas aos registandos 
a fim de melhorar a qualidade dos futuros 
processos de registo. O relatório é
publicado no sítio Web da Agência.

Justificação

A Agência deve poder desempenhar um papel de informação pública e de consultadoria aos 
registandos sobre a qualidade dos processos que lhe são submetidos no contexto do 
Regulamento REACH.

Alteração 140
Artigo 42, nº 1

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

Suprimido

Justificação

A alteração precedente ao artigo 38º, nº 1, torna este procedimento supérfluo.

Alteração 141
Artigo 42, nº 2

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

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

Justificação

A presente alteração destina-se a obter a consonância entre o artigo 42º, nº 2 e as alterações 
precedente ao artigo 38º.
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Alteração 142
Artigo 42, nº 4

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

Suprimido

Justificação

A alteração precedente ao artigo 38º, nº1, torna este procedimento supérfluo.

Alteração 143
Artigo 42, nº 4 bis (novo)

4 bis. A lista dos processos de registo, 
objecto de avaliação ao abrigo dos artigos 
39º e 40º, é colocada à disposição dos 
Estados-Membros.

Justificação

A presente alteração tem por objectivo conferir visibilidade, no interior da rede, ao trabalho 
efectuado pela Agência a nível da avaliação das propostas.

Alteração 144
Artigo 43

1. Uma autoridade competente que dê
início à avaliação da conformidade de um 
registo ao abrigo do artigo 40.º notificará a 
Agência em conformidade.
2. A autoridade competente preparará um 
projecto de decisão em conformidade com o 
n.º 2 do artigo 40.º no prazo de 12 meses a 
contar do início da avaliação da substância.

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

Alteração 145
Artigo 43 bis (novo)

Artigo 43º bis

1. A Agência apreciará as informações 
apresentadas nos termos da alínea a), 
subalínea 3, do artigo 9º e do nº 1, alínea 
a), do artigo 11º, a fim de determinar a 
necessidade de informações adicionais.

2. Com base na apreciação efectuada nos 
termos do nº 1, a Agência elaborará, dentro 
de 12 meses após a recepção das 
informações, uma decisão estabelecendo se 
o(s) registando(s) necessita(m) de 
apresentar informações adicionais.

3. Apenas poderão ser exigidas 
informações adicionais se forem 
preenchidos dois ou mais dos seguintes 
critérios:

a) substâncias para as quais não tenham 
sido apresentadas informações sobre os 
parâmetros de saúde humana e de 
protecção do ambiente, no caso de 
nenhuma autoridade dos Estados-Membros 
dispor dessas informações;

b) substâncias para as quais existam provas 
científicas de que provavelmente 
preenchem os critérios de classificação 
como cancerígenas, mutagénicas ou 
tóxicas para a reprodução, categorias 1 ou 
2, ou de que preenchem os critérios 
constantes do anexo XII e para as quais 
não estão disponíveis informações 
pertinentes;
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c) substâncias que tenham uma utilização 
ou utilizações dispersivas ou difusas em 
que a exposição não pode ser avaliada de 
forma fiável, nomeadamente nos casos em 
que estas substâncias estão incorporadas 
em produtos destinados ao consumo;

d) substâncias que tenham sido registadas 
por, pelo menos, 20 registandos, desde que 
esses registandos não tenham demonstrado 
que existe uma exposição significativa, ou 
nos casos em que as provas científicas não 
tenham indicado um possível risco;
e) substâncias para as quais os resultados 
de acções de implementação ou de controlo 
nos Estados-Membros tenham identificado 
suspeitas de riscos para a saúde humana 
ou para o ambiente.
As informações adicionais apenas podem 
consistir nas informações especificadas no 
anexo V.

4. As decisões da Agência exigindo 
informações adicionais serão passíveis de 
recurso nos termos do artigo 87º do 
presente regulamento.

5. A Agência informará a Comissão e as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros no caso de recomendar 
uma avaliação da substância ou a adopção 
de medidas de gestão dos riscos a nível 
comunitário.

Alteração 146
Artigo 43-A 
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A fim de proporcionar uma abordagem 
harmonizada, a Agência desenvolverá
critérios de prioridade para as substâncias, 
tendo em vista a sua futura avaliação. A 
definição das prioridades far-se-á com base 
nos riscos. Os critérios de avaliação incluirão 
a tomada em consideração dos dados 
relativos ao perigo e à exposição e das gamas 
de tonelagem. A Agência tomará uma 
decisão sobre os critérios a adoptar quanto à
prioridade das substâncias para avaliação 
futura. Os Estados-Membros utilizarão estes 
critérios na preparação dos seus planos 
evolutivos.

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

Alteração 147
Artigo 43-A bis, título 

Autoridade competente Plano evolutivo comunitário

Alteração 148
Artigo 43-A bis, nº 1, parte introdutória

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

1. A Agência elaborará um plano evolutivo 
comunitário para a avaliação das 
substâncias. Uma substância será incluída 
no plano evolutivo com base nos critérios 
estabelecidos no artigo 43º-A se houver 
razões para suspeitar, quer em resultado de 
uma avaliação de um processo nos termos 
do artigo 38º, quer com base em qualquer 
outra fonte relevante, que a substância 
constitui um risco para a saúde ou para o
ambiente, em especial com base num dos 
seguintes elementos:

Justificação

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

Alteração 149
Artigo 43-A bis, nº 2

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

2. Um 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

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

Alteração 150
Artigo 43-A bis, nº 2 bis (novo)

2 bis. Nas suas observações sobre o 
projecto de plano evolutivo comunitário, os 
Estados-Membros poderão:

-  propor a inclusão de substâncias 
suplementares;
-  propor a supressão de uma ou mais 
substâncias incluídas;

-  indicar o interesse manifestado pela sua 
autoridade nacional competente, referida  
no artigo 118º, na avaliação de uma ou 
mais substâncias incluídas no projecto de 
plano evolutivo comunitário e/ou na 
proposta referida na alínea a) supra.
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Alteração 151
Artigo 43-A bis, nº 3

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

3. Se, após um período de 30 dias, nenhum 
Estado-membro tiver apresentado 
observações relativamente a um plano 
evolutivo, este será considerado adoptado. 

Se a Agência tiver recebido observações dos 
Estados-Membros, estas serão 
apresentadas, juntamente com o projecto 
de plano evolutivo comunitário, ao Comité
dos Estados-Membros previsto no nº 1, 
alínea e), do artigo 72º, a seguir designado 
"Comité dos Estados-Membros". 
Esse projecto de plano evolutivo 
comunitário especificará igualmente a(s) 
substância(s) que cada Estado-Membro 
deverá avaliar em cada ano.
A distribuição das substâncias pelos 
Estados-Membros deve reflectir:

i) a respectiva proporção no produto 
interno bruto comunitário; e

ii) a sua experiência com substâncias 
idênticas ou semelhantes decorrente de 
avaliações anteriores em conformidade 
com os artigos 39º a 46º; e

iii) a capacidade das autoridades 
competentes dos Estados-Membros para 
realizar essas avaliações.

Alteração 152
Artigo 43-A bis, nº 4
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4. Nos casos em que dois ou mais 
Estados-Membros tenham incluído a 
mesma substância nos seus projectos de 
planos evolutivos ou, após a apresentação 
dos mesmos, tenham manifestado interesse 
na avaliação da mesma substância, a 
autoridade competente para efeitos dos 
artigos 44.º, 45.º e 46.º será determinada de 
acordo com o procedimento estabelecido 
nos segundo, terceiro e quarto parágrafos.

Suprimido

A Agência apresentará o assunto ao 
Comité dos Estados-Membros previsto no 
n.º 1, alínea e), do artigo 72.º, a seguir 
designado “Comité dos Estados-Membros”, 
a fim de decidir qual a autoridade que 
actuará como autoridade competente, 
tendo em conta o princípio de que a 
distribuição das substâncias pelos 
Estados-Membros deve reflectir a 
respectiva proporção no produto interno 
bruto comunitário. Sempre que tal for 
possível, será dada prioridade aos 
Estados-Membros que já tenham realizado 
avaliações de processos da substância em 
causa, ao abrigo dos artigos 39.º a 43.º

Suprimido

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.

4. 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 
plano evolutivo comunitário, a Agência 
adoptará em conformidade o plano evolutivo 
comunitário final.

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

Se o Comité dos Estados-Membros não 
chegar a acordo por unanimidade, a Agência 
apresentará as opiniões divergentes à
Comissão, que decidirá qual a autoridade que 
actuará como autoridade competente, em 
conformidade com o procedimento referido 
no nº 3 do artigo 130º, e a Agência adoptará
em conformidade o plano evolutivo
comunitário final.
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Alteração 153
Artigo 43-A bis, n° 5

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

5. A Agência publicará no seu sítio Web o 
plano evolutivo final e as respectivas 
actualizações anuais.

Alteração 154
Artigo 43-A bis, nº 6

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

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

Justificação

Esta alteração é por si só elucidativa.

Alteração 155
Artigo 43-A bis, n° 6 bis (novo)

6 bis. A Comissão, a pedido de um 
Estado-Membro, em conformidade com o 
procedimento referido no nº 2 do artigo 
130º e com base numa recomendação da 
Agência, adoptará um sistema de 
compensação financeira para as avaliações 
realizadas pelas autoridades dos 
Estados-Membros.

Justificação

A Agência deve ser responsável pela elaboração dos planos evolutivos comunitários para a 
avaliação das substâncias. As avaliações seriam transmitidas às autoridades nacionais com 
base no desempenho económico, na experiência e na capacidade. No caso de um 
Estado-Membro entender que existe uma distribuição desequilibrada dos custos de avaliação, 
deve ser criado um sistema de compensação, a fim de que os encargos financeiros inerentes à
realização das avaliações sejam ulteriormente repartidos de forma equitativa.

Alteração 156
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Artigo 44, n° 1

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

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

Justificação

As autoridades competentes devem fixar um prazo para a apresentação de informações 
complementares pelos registandos, tendo em consideração o número e a qualidade dos 
ensaios em falta. Os prazos permitem evitar atrasos na avaliação das substâncias, bem como 
uma melhor gestão dos planos evolutivos.

Alteração 157
Artigo 44, nº 2

2. O registando apresentará à Agência as 
informações exigidas.

2. O registando apresentará à Agência ou à
autoridade competente local as informações 
exigidas, que as transmitirá à Agência.

Justificação

Deve ser possível comunicar com a Agência através das autoridades locais.

Alteração 158
Artigo 44 bis (novo)

Artigo 44º bis

Elaboração de informações 
complementares em caso de vários 

registandos
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1. Se vários registandos tiverem de 
apresentar as informações especificadas no 
artigo 43 bis (novo) ou  no artigo 44 
relativas à mesma substância, a Agência 
comunicará a todos esses registandos a 
identidade dos outros.

2. Os registandos de uma mesma 
substância dispõem de um prazo de três 
meses para chegar a acordo sobre quem 
produzirá as informações em nome dos 
outros. Na ausência de um acordo, a 
Agência designará um dos registandos 
como responsável pela produção das 
informações.

3. O custo da produção das informações 
complementares necessárias para satisfazer 
os requisitos do anexo V será
equitativamente partilhado entre todos os 
registandos da substância a menos que se 
chegue a acordo noutro sentido.

Justificação

Se forem necessárias informações adicionais relativamente a uma substância para a qual 
existem vários registandos, é supérfluo a Agência receber mais do que um conjunto de dados 
adicionais. Além disso, os custos de produção das informações adicionais deverão, em tais 
casos, ser partilhados entre todos os registandos da substância em causa, salvo no caso de 
adoptarem internamente outra decisão.

Alteração 159
Artigo 47

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

Aos produtos intermédios isolados nas 
instalações não se aplicará a avaliação dos 
processos nem das substâncias. Contudo,
caso possa demonstrar-se que a utilização de 
um produto intermédio isolado nas 
instalações provoca um risco equivalente ao 
nível de preocupação decorrente da 
utilização de substâncias a incluir no anexo 
XIII de acordo com o artigo 54.º, a Agência
poderá:
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a) Solicitar ao registando que apresente 
informações complementares directamente 
relacionadas com o risco identificado. Esse 
pedido será acompanhado por uma 
justificação escrita;

a) Solicitar ao registando que apresente 
informações complementares directamente 
relacionadas com o risco identificado. Esse 
pedido será acompanhado por uma 
justificação escrita;

b) Examinar toda a informação apresentada 
e, se necessário, tomar as medidas 
apropriadas para reduzir os riscos 
determinados em relação às instalações em 
questão.

b) Examinar toda a informação apresentada 
e, se necessário, tomar as medidas 
apropriadas para reduzir os riscos 
determinados em relação às instalações em 
questão.

O procedimento referido no primeiro 
parágrafo só poderá ser intentado pela 
autoridade competente aí referida.

O procedimento referido no primeiro 
parágrafo só poderá ser intentado pela 
autoridade competente aí referida.

Justificação

A presente alteração justifica-se pela decisão de concentrar toda a gestão do processo de 
avaliação na Agência. Está relacionada com as outras alterações apresentadas aos artigos 
do título VI: Avaliação das substâncias.

Alteração 160
Artigo 48, nº 2

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

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

Justificação

Cabe precisar que o fim de validade do registo ocorre apenas quando o fabrico tiver cessado 
definitivamente. Consoante as circunstâncias, um fabrico pode cessar temporariamente, facto 
que não deveria implicar a caducidade do registo.

Alteração 161
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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 registando pode cessar definitivamente 
o fabrico ou a importação da substância após 
a recepção do projecto de decisão. Nestes 
casos, informará desse facto a Agência e, 
consequentemente, o seu registo deixará de 
ser válido e não poderão ser-lhe exigidas 
quaisquer informações complementares 
relativamente a essa substância, a não ser que 
apresente um novo registo.

Justificação

Cabe precisar que o fim de validade do registo ocorre apenas quando o fabrico tiver cessado 
definitivamente. Consoante as circunstâncias, um fabrico pode cessar temporariamente, facto 
que não deveria implicar a caducidade do registo.

Alteração 162
Artigo 49, nº 1

1. A autoridade competente de um Estado 
Membro notificará à Agência o seu projecto 
de decisão em conformidade com os artigos 
39.º, 40.º ou 44.º em conjunto com as 
eventuais observações do registando ou do 
utilizador a jusante, especificando a forma 
como foram levadas em consideração. A 
Agência enviará esse projecto de decisão, 
assim como as observações, às autoridades 
competentes dos outros Estados-Membros.

1. A autoridade competente de um Estado
Membro notificará à Agência o seu projecto 
de decisão em conformidade com o artigo
44.º em conjunto com as eventuais 
observações do registando ou do utilizador a 
jusante, especificando a forma como foram 
levadas em consideração. A Agência enviará
esse projecto de decisão, assim como as 
observações, às autoridades competentes dos 
outros Estados-Membros.

Justificação

Por razões de simplificação e centralização do processo, a Agência ou o organismo relator 
num Estado-Membro deveriam ser encarregados de elaborar o projecto de decisão.

Alteração 163
Artigo 50, n° 1
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1.  Se um registando ou um utilizador a 
jusante realizar um ensaio em nome de 
outros, o custo do estudo deverá ser 
equitativamente partilhado entre todos.

1.  Se um registando ou um utilizador a 
jusante realizar um ensaio em nome de 
outros, o custo do estudo deverá ser 
partilhado entre todos de acordo com o 
procedimento previsto no nº 8 bis do artigo 
25º.

Justificação

Assegura a coerência do artigo 50º com a alteração ao novo nº 8 bis do artigo 25º.

Alteração 164
Artigo 52

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

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

Justificação
No caso de substituição de substâncias que suscitem grande preocupação por substâncias 
alternativas adequadas deveria ser possível provar o seu menor risco.

Alteração 165
Artigo 53, nº 1

1. Um fabricante, importador ou utilizador a 
jusante não colocará no mercado uma 
substância destinada a uma utilização nem a 
utilizará ele próprio se essa substância estiver 
incluída no anexo XIII, a menos que:

1. Um fabricante, importador ou utilizador a 
jusante não colocará no mercado uma 
substância destinada a uma utilização nem a 
utilizará ele próprio se essa substância estiver 
incluída no anexo XIII, a menos que:
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a) A ou as utilizações da substância estreme, 
numa preparação ou incorporada num artigo, 
para as quais a substância é colocada no 
mercado ou é por ele utilizada tenham sido 
autorizadas em conformidade com os artigos 
57.º a 61.º; ou

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

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

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

c) A data referida no n.º 1, alínea c),
subalínea i), do artigo 55.º ainda não tenha 
sido alcançada; ou

c) A data referida no n.º 1, alínea c), 
subalínea i), do artigo 55.º ainda não tenha 
sido alcançada; ou

d) A data referida no n.º 1, alínea c), 
subalínea i) do artigo 55.º tenha sido 
alcançada e ele tenha feito um pedido 18 
meses antes dessa data, mas ainda não tenha 
sido tomada uma decisão relativa ao pedido 
de autorização; ou

d) A data referida no n.º 1, alínea c), 
subalínea i) do artigo 55.º tenha sido 
alcançada e ele tenha feito um pedido 18 
meses antes dessa data, mas ainda não tenha 
sido tomada uma decisão relativa ao pedido 
de autorização; ou

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

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

Alteração 166
Artigo 53, nº 3

3. Os n.os 1 e 2 não se aplicarão à
utilização de substâncias que constituam 
resíduos e sejam tratadas numa instalação 
de tratamento de resíduos, nas condições de 
uma autorização concedida nos termos da 
Directiva 75/442/CEE  do Conselho ou da 
Directiva 91/689/CEE  do Conselho, sem 
prejuízo do Regulamento (CE) n.º .../... 
{POP}.

Suprimido
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Justificação

Estas disposições encontram-se actualmente incluídas no nº 1, alínea c bis) (nova), do artigo 
2º.

Alteração 167
Artigo 53, nºs 5 e 6

5. Os n.os 1 e 2 não se aplicarão às 
seguintes utilizações de substâncias:

Suprimido

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

b) Utilização em produtos biocidas, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 98/8/CE;

c) Utilização como medicamentos de uso 
humano e veterinário, abrangidos pelo 
âmbito de aplicação do Regulamento 
(CEE) n.º 2309/93 e das Directivas 
2001/82/CE e 2001/83/CE;

d) Utilização como aditivos alimentares, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 89/107/CEE;
e) Utilização como aditivos na alimentação 
para animais, abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 70/524/CEE;

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

g) Utilização como produto intermédio 
isolado nas instalações ou como produto 
intermédio isolado transportado;

h) Utilização como combustíveis para 
motores, abrangidos pela Directiva 
98/70/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho;
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i) Utilização como combustíveis em 
instalações de combustão móveis ou fixas 
de produtos derivados dos óleos minerais e 
utilização como combustíveis em sistemas 
fechados.

6. No que diz respeito às substâncias que 
estejam sujeitas a autorização apenas 
porque satisfazem os critérios das alíneas 
a), b) e c) do artigo 54.º, ou porque sejam 
identificadas em conformidade com a 
alínea f) do artigo 54.º apenas porque são 
perigosas para a saúde humana, os n.os 1 e 
2 do presente artigo não se aplicarão às 
seguintes utilizações

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

Justificação

Estas disposições encontram-se actualmente incluídas no nº 2 ter (novo) do artigo 2º.

Alteração 168
Artigo 54, alínea a)

a)  Substâncias que satisfaçam os critérios 
de classificação como cancerígenas da 
categoria 1 ou 2, de acordo com a Directiva 
67/548/CEE;

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

Alteração 169
Artigo 54, alínea b)

b)  Substâncias que satisfaçam os critérios 
de classificação como mutagénicas da 
categoria 1 ou 2, de acordo com a Directiva 
67/548/CEE;

b)  Substâncias classificadas como 
mutagénicas da categoria 1 ou 2, de acordo 
com a Directiva 67/548/CEE;
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Alteração 170
Artigo 54, alínea c)

c)  Substâncias que satisfaçam os critérios 
de classificação como tóxicas para a 
reprodução da categoria 1 ou 2, de acordo 
com a Directiva 67/548/CEE;

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

Alteração 171
Artigo 54, alínea e)

e) Substâncias que sejam muito persistentes e
muito bioacumuláveis de acordo com os 
critérios estabelecidos no anexo XII;

e) Substâncias que sejam muito persistentes, 
muito bioacumuláveis e muito tóxicas, de 
acordo com os critérios estabelecidos no 
anexo XII;

Alteração 172
Artigo 54, alínea (f) 

f)  Substâncias, como as que apresentam 
propriedades perturbadoras do sistema 
endócrino ou que tenham propriedades 
persistentes, bioacumuláveis e tóxicas ou 
propriedades muito persistentes e muito 
bioacumuláveis, que não preenchem os 
critérios das alíneas d) e e) e que sejam 
identificadas como provocando efeitos
graves e irreversíveis nos seres humanos e no 
ambiente equivalentes aos das outras 
substâncias mencionadas nas alíneas a) a e), 
caso a caso, de acordo com o procedimento 
previsto no artigo 56º.

f)  As substâncias identificadas como 
apresentando riscos graves e provocando 
efeitos irreversíveis nos seres humanos e no 
ambiente equivalentes aos das outras 
substâncias mencionadas nas alíneas a) a e) 
podem ser incluídas caso a caso, de acordo 
com o procedimento previsto no artigo 56º, 
com base numa avaliação científica 
rigorosa.

Justificação

Na ausência de uma avaliação científica, baseada nos riscos, das substâncias que podem 
estar sujeitas a autorização, a disposição proposta daria azo a que o processo de autorização 
se baseasse em critérios arbitrários, reduzindo assim a certeza jurídica e pondo em causa 
toda a filosofia do sistema REACH.

Alteração 173
Artigo 54 bis (novo)
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Artigo 54º bis

Revisão das substâncias a incluir no anexo 
XIII

1. O mais tardar seis anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
Comissão solicitará ao Comité Científico 
dos Riscos para a Saúde e o Ambiente 
(CCRSA) um parecer sobre a oportunidade 
de acrescentar outros critérios científicos 
no artigo 54° do presente regulamento e 
nos anexos pertinentes e formulará
orientações sobre esses critérios.
2. Com base no parecer do CCRSA e nos 
termos do artigo 251° do Tratado, a 
Comissão pode apresentar ao Parlamento
Europeu e ao Conselho uma proposta que 
altere as categorias incluídas no artigo 54°
de forma a abranger outras substâncias 
que suscitem um nível de preocupação 
equivalente se as suas propriedades:

a) Puderem ser determinadas por critérios 
científicos claros assentes em métodos de 
ensaios validados internacionalmente; e

b) Tiverem efeitos graves e irreversíveis nos 
seres humanos e no ambiente.

Justificação

Esta alteração visa garantir a certeza jurídica e que as restrições do processo de autorização 
incidam sobre substâncias cuja nocividade para a saúde humana e para o ambiente foi 
demonstrada quando avaliadas de acordo com critérios científicos reconhecidos e validados 
a nível internacional, como por exemplo no âmbito da OCDE.

Alteração 174
Artigo 55, nº 1, alínea e)

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

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

Justificação
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Só as substâncias registadas devem ser submetidas a autorização. As substâncias não 
registadas não podem, de qualquer modo, ser fabricadas ou importadas. A presente alteração 
é apresentada para efeitos de clarificação.

Alteração 175
Artigo 55, nº 2

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

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

a) A legislação comunitária específica 
existente que imponha requisitos mínimos 
relacionados com a protecção da saúde ou 
do ambiente para a utilização da substância, 
como, por exemplo, limites de exposição 
profissional vinculativos, limites de emissões, 
etc.;

b) Obrigações legais existentes para que se 
tomem as medidas técnicas e de gestão 
apropriadas com vista a assegurar a 
conformidade com quaisquer normas 
pertinentes no domínio da saúde, da 
segurança e do ambiente em relação à
utilização da substância.

b bis) a proporcionalidade do risco para a 
saúde humana ou para o ambiente em 
função da forma física durante a 
utilização, como no caso dos metais 
maciços.

b ter) as medidas específicas de gestão do 
risco que visem proteger a saúde e/ou o 
ambiente enunciadas no processo de 
registo.

As isenções poderão depender da satisfação 
de certas condições.

As isenções poderão depender da satisfação 
de certas condições.

Justificação

Devem ser isentas as substâncias ou utilizações que já tenham sido devidamente controladas 
(por exemplo, com limites de exposição, utilizações em condições industriais bem 
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controladas). Os riscos para a saúde humana e para o ambiente colocados pelos metais e as 
ligas dependem da forma que estes revestem. Regra geral, os seus efeitos tóxicos são 
avaliados em ensaios efectuados em metais sob a forma de pó fino. Os metais maciços têm 
características que geralmente apresentam menores riscos e, por esta razão, não devem ser 
tratados da mesma forma que os metais em pó. A aplicação das mesmas exigências 
regulamentares a ambas as formas é desproporcionada em relação ao risco potencial.

Alteração 176
Artigo 55, nº 3, alínea c bis) (nova)

c bis) CMR das categorias 1 e 2.

Justificação

As substâncias CMR das categorias 1 e 2 devem ser incluídas nesta lista, uma vez que se 
trata de substâncias a incluir no anexo XIII (vide alíneas a), b) e c) do artigo 54º). A presente 
alteração está relacionada com as alterações apresentadas às disposições contidas no título 
VII: Autorização.

Alteração 177
Artigo 55, nº 3 bis (novo)
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3 bis. No prazo de seis meses a contar da 
data de conclusão do registo de 
determinadas substâncias que satisfaçam 
os critérios visados no artigo 54º, a Agência 
verificará se, no respeitante às utilizações 
ou categorias de utilização e de exposição 
indicadas pelo registando, são necessárias 
novas restrições ou modificações das 
restrições existentes, em conformidade com 
o título VIII. Quando a Agência considere 
que tais restrições são necessárias, 
recomendará o início de um procedimento 
de restrição nos termos dos artigos 66º a  
70º. Quando, pelo contrário, a Agência 
considere que as utilizações indicadas pelo 
registando são objecto de controlo 
apropriado, recomendará que as mesmas 
sejam isentadas das restrições em causa, 
tendo em conta os requisitos previstos no 
nº 2 do artigo 55º. As decisões sobre as 
referidas isenções serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento visado 
no nº 3 do artigo 130º.
As frases 1 a 3 não são aplicáveis quando a 
Agência tenha já recomendado a inclusão 
dessa mesma substância como sendo 
prioritária em conformidade com o nº 3 do 
artigo 55º.

As frases 1 a 3 não são aplicáveis quando a 
Agência verifique que o processo 
apresentado para efeitos de registo dessa 
substância não contém indicações 
suficientes que justifiquem um processo 
acelerado. Esta decisão será comunicada 
ao registando interessado. Os registandos 
serão convidados a pronunciar-se no prazo 
de três meses. A Agência actualizará a sua 
decisão tendo em conta o parecer em 
causa.
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Serão consideradas isentas na acepção do 
nº 2 do artigo 55º as utilizações indicadas 
pelo registando relativamente às quais a 
Agência não tenha, neste prazo de seis 
meses, formulado qualquer recomendação, 
nos termos das frases 2 ou 3, ou adoptado 
uma decisão, nos termos da frase 5.

Justificação

As restrições devem ter prioridade relativamente ao procedimento de autorização, dado 
propiciarem, mais rapidamente, de modo mais abrangente e uniforme a nível da UE, uma 
maior segurança para o ambiente e o consumidor. Com as suas duas fases, o procedimento 
de autorização é moroso e burocrático. A possibilidade de adopção de decisões no âmbito do 
procedimento de autorização apenas será ponderada quando não possa ser garantida 
segurança suficiente no âmbito de um procedimento de restrição.

Alteração 178
Artigo 57, nº 3, alínea b) 

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

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

Justificação

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

Alteração 179
Artigo 57, nº 3, alínea c) 
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c)  A análise das alternativas, apresentada 
pelo requerente ao abrigo do nº 5 do artigo 
59º, e eventuais contributos de terceiros, 
apresentados ao abrigo do nº 2 do artigo 61º;

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

Justificação

Os contributos de terceiros podem constituir um factor útil se forem conformes com as 
normas científicas.

Alteração 180
Artigo 57, nº 3, alínea d) 

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

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

Justificação

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

Alteração 181
Artigo 57, nº 6

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

6. As autorizações poderão depender da 
satisfação de certas condições, incluindo a 
aplicação de períodos de revisão e/ou de 
controlo. As autorizações concedidas em 
conformidade com o n.º 3 estarão sujeitas a 
uma revisão periódica que terá em conta o 
período de utilização específica e o ciclo de 
vida do produto.

Justificação

A palavra "prazo" não tem um significado claro. Com efeito, é difícil saber se faz referência 
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à data a partir da qual uma utilização deixará de ser autorizada (isto é, a data de 
expiração) ou à data a partir da qual a autorização da utilização será revista. A 
alteração visa garantir que todas as autorizações concedidas nos termos do nº 3 do artigo 
57º sejam revistas numa data fixada aquando da concessão da autorização, mas permite que 
qualquer decisão relativa à data de expiração de uma utilização seja adoptada caso a caso.

Alteração 182
Artigo 57, nº 7, alínea c)

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

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

Alteração 183
Artigo 57, nº 8

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

Suprimido

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

Alteração 184
Artigo 58, nº 1, parágrafo 1
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1. As autorizações concedidas de acordo 
com o n.º 3 do artigo 57.º que estejam 
sujeitas a um prazo serão consideradas 
válidas até a Comissão tomar uma decisão 
relativamente a um novo pedido, desde que 
o titular da autorização apresente um novo 
pedido 18 meses, pelo menos, antes de 
terminado o prazo. Em vez de voltar a 
apresentar todos os elementos do pedido 
original da autorização actual, o requerente 
pode apresentar apenas o número da 
autorização actual, em conformidade com os 
segundo, terceiro e quarto parágrafos.

1. As autorizações concedidas de acordo 
com o n.º 3 do artigo 57.º que estejam 
sujeitas a uma revisão periódica serão 
consideradas válidas até a Comissão tomar 
uma decisão relativamente a uma data de 
expiração da utilização autorizada. As 
autorizações serão reavaliadas na data de 
revisão. Os requerentes podem apresentar 
quaisquer informações actualizadas ou 
adicionais 18 meses, pelo menos, antes da 
data de revisão. Em vez de voltar a 
apresentar todos os elementos do pedido 
original da autorização actual, o requerente 
pode apresentar apenas o número da 
autorização actual, em conformidade com os 
segundo, terceiro e quarto parágrafos.

Justificação
Esta alteração visa simplificar o procedimento relativo à renovação da autorização. O 
número da autorização valida a utilização autorizada até a Comissão tomar uma decisão 
relativamente a uma data de expiração dessa utilização. A alteração garante que todas as 
autorizações concedidas ao abrigo do n° 3 do artigo 57° sejam revistas na data especificada 
no momento da concessão da autorização, sendo a decisão relativa à data de expiração da 
autorização adoptada caso a caso.

Alteração 185
Artigo 58, nº 3, parágrafo 2

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

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

Justificação

Não existem critérios para determinar se um risco é grave e imediato, pelo que cabe à
Comissão decidir quais os critérios para suspender a autorização durante a revisão. A
presente alteração está relacionada com as alterações apresentadas às disposições do título 
VII: Autorização.  

Alteração 186
Artigo 59, nºs 3 e 4
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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 
própria ou categorias de utilização e 
exposição do requerente e/ou para as 
utilizações ou categorias de utilização e 
exposição para as quais pretenda colocar a 
substância no mercado.

4. Um pedido de autorização incluirá as 
seguintes informações:

4. Um pedido de autorização incluirá as 
seguintes informações:

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

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

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

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

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

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

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

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

Justificação
Alteração lógica.

Alteração 187
Artigo 61, nº 4, alíneas a) e b)

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

a) Comité de Avaliação dos Riscos: uma 
avaliação do risco para a saúde humana e/ou 
para o ambiente decorrente da(s) 
utilização(ões) ou categorias de utilização e 
exposição da substância descrita(s) no 
pedido;
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b) Comité de Análise Socioeconómica: uma 
avaliação dos factores socioeconómicos 
associados à(s) utilização(ões) da substância 
descrita(s) no pedido, se o pedido for feito 
em conformidade com o n.º 5 do artigo 59.º.

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

Alteração 188
Artigo 61, nº 5, parágrafo 3

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

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

Justificação

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

Alteração 189
Artigo 62

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

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

Justificação

A presente alteração decorre naturalmente de outras alterações apresentadas.

Alteração 190
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Artigo 64, nºs 1 e 2

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

1. Uma substância estreme, numa preparação 
ou num artigo, relativamente à qual o anexo 
XVI contenha uma restrição, não será
fabricada, colocada no mercado nem 
utilizada, excepto se cumprir as condições 
daquela restrição. Esta disposição não se 
aplicará ao fabrico, à colocação no mercado 
ou à utilização de uma substância em 
investigação científica e desenvolvimento 
nem em investigação e desenvolvimento 
orientados para o produto e para o processo, 
em quantidades que sejam necessárias para 
efeitos de investigação e desenvolvimento 
orientados para o produto e para o 
processo.
Em derrogação do disposto na primeira 
frase, uma substância estreme, numa 
preparação ou num artigo, relativamente à
qual seja aplicável uma restrição nos 
termos do anexo XVI, pode ser colocada no 
mercado para efeitos de devolução ao 
fabricante, importador ou comerciante.  

2. Uma substância estreme, numa preparação 
ou num artigo, relativamente à qual o anexo 
XVII contenha uma restrição, não será
fabricada, colocada no mercado nem 
utilizada, excepto se cumprir as condições 
daquela restrição. Esta disposição não se 
aplicará ao fabrico, à colocação no mercado 
ou à utilização de uma substância para 
investigação à escala laboratorial nem à
utilização da substância como padrão de 
referência.

2. Uma substância estreme, numa preparação 
ou num artigo, relativamente à qual o anexo 
XVII contenha uma restrição, não será
fabricada, colocada no mercado nem 
utilizada, excepto se cumprir as condições 
daquela restrição. Esta disposição não se 
aplicará ao fabrico, à colocação no mercado 
ou à utilização de uma substância para 
investigação à escala laboratorial nem à
utilização da substância como padrão de 
referência.
A terceira frase do nº 1 aplicar-se-á mutatis 
mutandis.

Justificação

Não é conveniente fixar limites temporais à investigação e ao desenvolvimento, uma vez que 
poderiam ser gerados efeitos indesejados. Se forem respeitadas as condições previstas no 
presente artigo, não é necessário fixar limites temporais.

A definição de uma quantidade máxima não se revela adequada. As restrições quantitativas 
deveriam ser função da utilização.
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Importa regulamentar claramente e viabilizar no quadro do Regulamento REACH, a 
devolução de produtos não comerciáveis em virtude de restrições de que sejam objecto as 
substâncias no âmbito de acções de retirada dos produtos da circulação.

Alteração 191
Artigo 65, n° 2

2.  No que diz respeito às substâncias que 
satisfaçam os critérios de classificação
como cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas 
para a reprodução das categorias 1 e 2, e em 
relação às quais a Comissão propõe 
restrições à utilização pelo consumidor, o 
anexo XVI será alterado de acordo com o 
procedimento referido no n.º 3 do 
artigo 130º. Não são aplicáveis os artigos 
66º a 70º.

2.  No que diz respeito às substâncias 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 
das categorias 1 e 2, e em relação às quais a 
Comissão propõe restrições à utilização pelo 
consumidor, o anexo XVI será alterado de 
acordo com o procedimento referido no n.º 3 
do artigo 130º. 

Justificação

Relacionada com as alterações às alíneas a), b) e c) do artigo 54°. 

Alteração 192
Artigo 65, nº 3

3. Sem prejuízo do n.º 5 do artigo 55.º, o 
mais tardar aquando da inclusão de uma 
substância na Convenção de Estocolmo ou 
no Protocolo UNECE relativo a Poluentes 
Orgânicos Persistentes, a Comissão 
apresentará um projecto para a inclusão 
dessa substância no anexo XVII. O projecto 
das medidas aplicará, no mínimo, as 
obrigações para a Comunidade decorrentes 
destes compromissos internacionais. O anexo 
XVII será alterado em conformidade com o 
procedimento previsto no n.º 3 do artigo 
130.º. Não são aplicáveis os artigos 66.º a 
70.º.

3. Sem prejuízo do n.º 5 do artigo 55.º, o 
mais tardar aquando da inclusão de uma 
substância na Convenção de Estocolmo ou 
no Protocolo UNECE relativo a Poluentes 
Orgânicos Persistentes, a Comissão 
apresentará um projecto para a inclusão 
dessa substância no anexo XVII. O projecto 
das medidas aplicará as obrigações para a 
Comunidade decorrentes destes 
compromissos internacionais. O anexo XVII 
será alterado em conformidade com o 
procedimento previsto no n.º 3 do artigo 
130.º. Não são aplicáveis os artigos 66.º a 
70.º.

Justificação

A Comissão deve respeitar as obrigações assumidas pela Comunidade nos acordos e 
protocolos internacionais. A modificação do anexo XVII deverá reflectir integralmente a 
inclusão de certas substâncias na Convenção de Estocolmo ou no Protocolo relativo a 
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poluentes orgânicos persistentes.

Alteração 193
Artigo 66, nºs 1 e 2

1. Se a Comissão considerar que o fabrico, a 
colocação no mercado ou a utilização de 
uma substância estreme, numa preparação ou 
num artigo apresenta um risco para a saúde 
humana ou para o ambiente que não esteja 
adequadamente controlado e que careça de 
uma abordagem comunitária, solicitará à
Agência que elabore um processo em 
conformidade com o disposto no anexo XIV. 
Se esse processo demonstrar a necessidade 
de uma actuação a nível comunitário, para 
além das medidas já em vigor, a Agência 
proporá restrições, para dar início ao 
procedimento para a introdução de 
restrições.

1. Se a Comissão considerar que o fabrico, a 
colocação no mercado ou a utilização de 
uma substância estreme, numa preparação ou 
num artigo apresenta um risco inaceitável
para a saúde humana ou para o ambiente que 
não esteja adequadamente controlado e que 
careça de uma abordagem comunitária, 
solicitará à Agência que elabore um processo 
em conformidade com o disposto no anexo 
XIV. Se esse processo demonstrar a 
necessidade de uma actuação a nível 
comunitário, para além das medidas já em 
vigor, a Agência proporá restrições, para dar 
início ao procedimento para a introdução de 
restrições.

A Agência consultará os processos, os 
relatórios de segurança química ou as 
avaliações de risco dos Estados-Membros 
que lhe tenham sido apresentados em 
conformidade com o presente regulamento. 
Consultará igualmente qualquer avaliação de 
risco que seja pertinente apresentada por 
terceiros para efeitos de outros regulamentos 
ou directivas comunitários. Nesse sentido, os 
outros organismos, por exemplo, agências, 
estabelecidos ao abrigo do direito 
comunitário e com funções semelhantes 
prestarão, a pedido, informações à Agência.

A Agência consultará os processos, os 
relatórios de segurança química ou as 
avaliações de risco dos Estados-Membros 
que lhe tenham sido apresentados em 
conformidade com o presente regulamento. 
Consultará igualmente qualquer avaliação de 
risco que seja pertinente apresentada por 
terceiros para efeitos de outros regulamentos 
ou directivas comunitários. Nesse sentido, os 
outros organismos, por exemplo, agências, 
estabelecidos ao abrigo do direito 
comunitário e com funções semelhantes 
prestarão, a pedido, informações à Agência.

A Agência comunicará sem demora/de 
imediato, no seu sítio Web, a intenção de 
um Estado-Membro ou de a Comissão dar 
início a um procedimento para a 
introdução de restrições e informará desse 
facto todos quantos procedam ao registo da 
substância em causa.
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2. Se um Estado-Membro considerar que o 
fabrico, a colocação no mercado ou a 
utilização de uma substância estreme, numa 
preparação ou num artigo apresenta um risco 
para a saúde humana ou para o ambiente que 
não esteja adequadamente controlado e que 
careça de uma abordagem comunitária, 
elaborará um processo em conformidade 
com o disposto no anexo XIV. Se esse 
processo demonstrar a necessidade de uma 
actuação a nível comunitário, para além das 
medidas já em vigor, o Estado-Membro 
apresentará o processo à Agência no formato 
descrito no anexo XIV, para dar início ao 
procedimento para a introdução de 
restrições.

2. Se um Estado-Membro considerar que o 
fabrico, a colocação no mercado ou a 
utilização de uma substância estreme, numa 
preparação ou num artigo apresenta um risco 
inaceitável para a saúde humana ou para o 
ambiente que não esteja adequadamente 
controlado e que careça de uma abordagem 
comunitária, elaborará um processo em 
conformidade com o disposto no anexo XIV.
Se esse processo demonstrar a necessidade 
de uma actuação a nível comunitário, para 
além das medidas já em vigor, o 
Estado-Membro apresentará o processo à
Agência no formato descrito no anexo XIV, 
para dar início ao procedimento para a 
introdução de restrições.

Justificação

As restrições deverão ser introduzidas restrições em caso de riscos "inaceitáveis" e não de um 
simples "risco".

As restrições aplicam-se mesmo sem limitação quantitativa ("quantidades inferiores a uma 
tonelada/ano"). As empresas que já procederam a um registo, mas também as empresas que, 
ou estão isentas de obrigação de registo ("quantidades inferiores a uma tonelada/ano") ou 
que, em virtude de prazos diferenciados, que se prendem com os limites quantitativos, ainda 
não estão sujeitas a essa obrigatoriedade. 

Alteração 194
Artigo 66, nº 2 bis (novo)

2 bis. A Agência publicará sem demora/de 
imediato no seu sítio Web a informação de 
que um Estado-Membro ou a Comissão 
tenciona dar início a um procedimento 
para a introdução de restrições e informará
as entidades que apresentaram um pedido 
de registo da substância em questão.

Justificação

As restrições são aplicáveis sem limite de tonelagem, ou seja, os volumes inferiores a uma 
tonelada por ano. As empresas que registaram uma substância, mas também as que não estão 
sujeitas à obrigação de registo (volumes inferiores a uma tonelada por ano) ou que ainda 
não estão sujeitas devido aos diversos prazos aplicáveis em função da tonelagem, têm o 
direito de ser informadas. A presente alteração está relacionada com outras alterações 
apresentadas aos artigos contidos no título VIII: Restrições ao fabrico, comercialização e 
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utilização de certas substâncias e preparações perigosas.

Alteração 195
Artigo 66, nº 3, parágrafo 1

3. A Agência publicará sem demora no seu 
sítio Web todos os processos conformes 
com o anexo XIV, incluindo as restrições 
sugeridas de acordo com os nºs 1 e 2, 
indicando claramente a data da publicação. 
Convidará todas as partes interessadas a 
apresentarem, individualmente ou em 
conjunto, nos três meses seguintes à data da 
publicação:

3. A Agência publicará sem demora no seu 
sítio Web resumos dos processos relevantes,
incluindo as restrições sugeridas de acordo 
com os nºs 1 e 2, indicando claramente a 
data da publicação. Convidará todas as 
partes interessadas a apresentarem, 
individualmente ou em conjunto, nos seis
meses seguintes à data da publicação:

Justificação

O seu conteúdo não exclui uma decisão final, podendo, por conseguinte, ser objecto de 
interpretação errónea ou de utilização abusiva antes de a referida decisão ser tomada.

Alteração 196
Artigo 68, nº 1

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

1. No prazo de 12 meses a contar da data de 
publicação referida no n.º 3 do artigo 66.º, o
Comité de Análise Socioeconómica 
formulará um parecer sobre as restrições 
sugeridas, com base na sua análise das partes 
pertinentes do processo e do impacto 
socioeconómico. Elaborará um projecto de 
parecer sobre as restrições sugeridas e sobre 
o correspondente impacto socioeconómico, 
tendo em conta as eventuais análises ou 
informações transmitidas de acordo com o 
n.º 3, alínea b), do artigo 66.º. A Agência 
transmitirá às partes interessadas o 
projecto de parecer e convidará as mesmas 
a apresentar as suas observações num  
prazo que a própria Agência fixará.

Justificação

A transmissão do projecto às partes interessadas não impede que a Comissão tome a decisão 
final. As partes interessadas, pelo menos as registadas, devem poder apresentar observações. 
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A presente alteração está relacionada com outras alterações apresentadas aos 
artigos contidos no título VIII: Restrições ao fabrico, comercialização e utilização de 
certas substâncias e preparações perigosas.

Alteração 197
Artigo 69, nº 2

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

2. Na observância da confidencialidade nos 
termos do artigo 116º, a Agência publicará
no seu sítio Web, sem demora, os pareceres 
dos dois comités. Os pareceres publicados 
não contêm quaisquer informações 
confidenciais sobre empresas.

Justificação

A transparência não deve sacrificar a protecção de informações confidenciais das empresas.

Aplica-se igualmente o artigo 116º.

Alteração 198
Artigo 70, n° 2

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

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

Justificação

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

Alteração 199
Artigo 72, n° 1, alínea e)
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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 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;

Alteração 200
Artigo 72, nº 1, alínea g)

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

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

Justificação

Harmonização com a alteração ao nº 1: a questão do reconhecimento mútuo nem sequer se 
coloca.

Alteração 201
Artigo 72, nº 1, alínea h) bis (nova)
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h bis) Um Comité para os Métodos de 
Ensaio Alternativos, que será responsável 
pelo desenvolvimento de uma estratégia 
integrada de desenvolvimento, validação e 
adopção de métodos alternativos aos 
ensaios com animais e pela 
disponibilização de verbas de apoio obtidas 
através dos custos de registo. Este Comité é
composto por especialistas do Centro 
Europeu para a Validação de Métodos 
Alternativos (ECVAM), de organizações de 
protecção dos animais e demais 
representantes de interesses relevantes. O 
Comité está obrigado a observar os prazos 
prescritos no presente regulamento.

Justificação

O desenvolvimento, a validação e adopção de métodos de ensaio alternativos são 
frequentemente comprometidos pela ausência de planeamento estratégico e de coordenação. 
O Comité é composto por especialistas da área dos métodos de ensaio alternativos, visando o 
desenvolvimento de um planeamento estratégico, a melhoria da coordenação e a 
disponibilização de verbas de apoio a métodos de ensaio alternativos. O Comité está
obrigado a observar os prazos prescritos no presente regulamento.

Alteração 202
Artigo 73, nº 1

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

1. A Agência facultará aos Estados-Membros 
e às Instituições da Comunidade o melhor 
aconselhamento possível de ordem científica 
e técnica sobre questões que se prendam com 
os produtos químicos, que se enquadrem nas 
suas competências e que lhe sejam 
submetidas de acordo com as disposições do 
presente regulamento. Nos casos previstos 
no presente regulamento, as decisões da 
Agência têm força de lei.

Justificação

O aditamento destina-se apenas à clarificação do papel da Agência enquanto órgão 
decisório, tal como descrito na Comunicação da Comissão "O enquadramento das agências 
europeias de regulamentação" (COM(2002)0718 final.
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Alteração 203
Artigo 73, nº 1 bis (novo)

1 bis. No prazo de 12 meses após a entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
Agência elaborará orientações sobre a 
partilha de custos, a serem utilizadas 
quando não for alcançado um acordo entre 
os registandos.

As orientações serão tornadas públicas e 
deverão reflectir, no mínimo:

a) o número de registandos;
b) os volumes de produção de cada 
registando implicado;

Alteração 204
Artigo 73, nº 1 ter (novo)

1 ter. No prazo de 12 meses após a entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
Agência elaborará orientações, nos termos 
do anexo I, sobre a aplicação das 
categorias de utilização e de exposição nos 
requisitos em matéria de informação, nos 
termos da alínea a), subalínea iii), do 
artigo 9º do presente regulamento.

Essas orientações deverão ser tornadas 
públicas

Alteração 205
Artigo 73, n° 2, alínea f)

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

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

A Agência deve criar um serviço de assistência, em particular para as PME. Este serviço 
deveria ser facilmente acessível, de preferência mediante o recurso às tecnologias da 
informação e comunicação.

Alteração 206
Artigo 73, n° 2, alínea i bis) (nova) 

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

Justificação

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

Alteração 207
Artigo 73, n° 2, alínea i ter) (nova)

i ter)  Prestação aos países em 
desenvolvimento, a pedido destes e em 
termos e condições mutuamente acordados, 
de assistência técnica e actividades de 
formação de competências sobre a boa 
gestão dos produtos químicos e a 
conformidade com as normas de segurança 
química para satisfazer os requisitos do 
presente regulamento.

Justificação

A UE e os seus Estados-Membros devem ter em conta as eventuais dificuldades com que se 
podem deparar os países em desenvolvimento e prestar-lhes assistência técnica para os 
ajudar.
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Alteração 208
Artigo 73, n° 2, alínea i quater) (nova)

i quater)  Controlo da assistência técnica e 
das actividades de formação de 
competências da Comunidade e dos 
Estados-Membros sobre a boa gestão dos 
produtos químicos e a conformidade com 
as normas de segurança química nos países 
em desenvolvimento, e contribuir para a 
coordenação entre a Comunidade, os seus 
Estados-Membros e as organizações 
internacionais neste domínio.

Justificação

A UE e os seus Estados-Membros devem ter em conta as eventuais dificuldades com que se 
podem deparar os países em desenvolvimento e prestar-lhes assistência técnica para os 
ajudar.  Estas actividades devem ser devidamente controladas.

Alteração 209
Artigo 73, n° 3, alínea e bis) (nova)

e bis)  Fornecimento de aconselhamento ao 
Secretariado em matéria de assistência 
técnica e actividades de formação de 
competências sobre a boa gestão dos 
produtos químicos e a conformidade com 
as normas de segurança química nos países 
em desenvolvimento;

Justificação

A UE e os seus Estados-Membros devem ter em conta as eventuais dificuldades com que se 
podem deparar os países em desenvolvimento e prestar-lhes assistência técnica para os 
ajudar. Esta questão deve ser especificada nas tarefas dos comités. Relacionada com as 
alterações 1 e 2.

Alteração 210
Artigo 74, parágrafo 2, alínea d)
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(d) O sistema de taxas da Agência. (d) O sistema de taxas da Agência 
instaurado de forma transparente, não 
discriminatória e proporcionada.

Justificação

A fixação das taxas da agência deve cumprir os requisitos mínimos.

Alteração 211
Artigo 74, alínea d) bis (nova)

d bis) Um programa plurianual.

Justificação

Harmonização com as alterações ao artigo 43º A bis, para ter em conta o facto de o plano 
evolutivo ser doravante da competência da Agência.

Alteração 212
Artigo 75, nº 1

1. O Conselho de Administração será
composto por seis representantes dos 
Estados-Membros nomeados pelo Conselho 
e seis representantes nomeados pela 
Comissão, bem como por três elementos das 
partes interessadas, nomeados pela Comissão 
e sem direito a voto.

1. O Conselho de Administração será
composto por seis representantes dos 
Estados-Membros nomeados pelo Conselho 
e três representantes nomeados pela 
Comissão, bem como por quatro elementos 
das partes interessadas, nomeados pela 
Comissão, entre os quais, pelo menos, um 
representante da indústria, dos sindicatos e 
do mundo científico, respectivamente.

Justificação

Cumpre ponderar judiciosamente a composição do Conselho de Administração. O número de 
representantes nomeado pela Comissão não deve ser superior ao número de representantes 
nomeado pelas demais partes.

Alteração 213
Artigo 79, n° 2, alínea e) e alínea j bis) (nova)

e)  Celebrar e gerir os contratos necessários 
com os prestadores de serviços;

e)  Celebrar e gerir os contratos necessários 
com os prestadores de serviços e os 
institutos referidos no artigo 83°;
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j bis)  Adoptar o projecto e os planos 
evolutivos finais de avaliação das 
substâncias e respectivas actualizações nos 
termos do título VI, se não houver 
propostas de alterações.

Alteração 214
Artigo 79, n° 3, alínea a)

a)  Um projecto de relatório que abarque as 
actividades da Agência no ano anterior, 
incluindo informações sobre o número de 
processos de registo recebidos, o número de 
substâncias avaliadas, o número de pedidos 
de autorização recebidos, o número de 
propostas de restrições recebidas pela 
Agência e sobre as quais esta se tiver 
pronunciado, o tempo tomado para a 
realização dos respectivos procedimentos e 
as substâncias autorizadas, os processos 
rejeitados e as substâncias sujeitas a 
restrições; as queixas recebidas e as medidas 
tomadas; um panorama das actividades do 
Fórum;

a)  Um projecto de relatório que abarque as 
actividades da Agência no ano anterior, 
incluindo informações sobre o número de 
processos de registo recebidos, o número de 
substâncias avaliadas, o número de pedidos 
de autorização recebidos, o número de 
propostas de restrições recebidas pela 
Agência e sobre as quais esta se tiver 
pronunciado, o tempo tomado para a 
realização dos respectivos procedimentos e 
as substâncias autorizadas, os processos 
rejeitados e as substâncias sujeitas a 
restrições; as queixas recebidas e as medidas 
tomadas; a assistência técnica e as 
actividades de formação de competências 
realizadas nos países em desenvolvimento;
um panorama das actividades do Fórum;

Justificação

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

Alteração 215
Artigo 81, nº 4, parágrafo 4
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O Director Executivo ou o seu representante 
e os representantes da Comissão terão o 
direito de assistir a todas as reuniões dos 
Comités e dos grupos de trabalho 
convocadas pela Agência ou pelos seus 
Comités. As partes interessadas também 
poderão ser convidadas a assistir às 
reuniões na qualidade de observadores, se 
for caso disso, a pedido dos membros do 
Comité ou do Conselho de Administração.

O Director Executivo ou o seu representante 
e os representantes da Comissão terão o 
direito de assistir a todas as reuniões dos 
Comités e dos grupos de trabalho 
convocadas pela Agência ou pelos seus 
Comités. Também os accionistas, incluindo 
os representantes da indústria/PME podem 
participar nas reuniões na qualidade de 
observadores.

Justificação

A presença de um representante da indústria nas reuniões do Comité não deve ser apenas por 
convite. Deveria existir um lugar de observador para os representantes da indústria e/ou das 
PME. 

Alteração 216
Artigo 82, nº 1

1. Estado-Membro nomeará um membro do 
Fórum para um mandato de três anos que 
será renovável. Os membros serão escolhidos 
pelas suas funções e experiência de controlo 
do cumprimento da legislação em matéria de 
produtos químicos e manterão os contactos 
necessários com as autoridades competentes 
dos Estados-Membros.

1. Cada Estado-Membro nomeará um 
membro do Fórum para um mandato de três 
anos que será renovável. Os membros serão 
escolhidos pelas suas funções e experiência 
de controlo do cumprimento da legislação 
em matéria de produtos químicos e manterão 
os contactos necessários com as autoridades 
competentes dos Estados-Membros.

O Fórum deve ter o objectivo de reunir,
entre os seus membros, uma ampla variedade 
de competências necessárias. Nesse sentido, 
poderá designar, por cooptação, um máximo 
de cinco membros suplementares escolhidos 
com base na sua competência específica. 
Estes serão nomeados para um mandato de 
três anos que será renovável.

O Fórum deveria procurar contar entre os 
seus membros, uma ampla variedade de 
competências pertinentes. Nesse sentido, 
pode designar, por cooptação, um máximo 
de cinco membros suplementares escolhidos
com base na sua competência específica. 
Estes últimos são nomeados para um 
mandato de três anos que será renovável.

Os membros do Fórum podem fazer-se 
acompanhar por consultores científicos e 
técnicos.

Os membros do Fórum podem fazer-se 
acompanhar por consultores científicos e 
técnicos.
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O Director Executivo da Agência ou o seu 
representante e os representantes da 
Comissão terão o direito de assistir a todas 
as reuniões do Fórum e dos respectivos 
grupos de trabalho. As partes interessadas 
também poderão ser convidadas a assistir 
às reuniões na qualidade de observadores, 
se for caso disso, a pedido dos membros do 
Fórum ou do Conselho de Administração.

O Director Executivo da Agência ou o seu 
representante e os representantes da 
Comissão terão o direito de assistir a todas 
as reuniões do Fórum e dos respectivos 
grupos de trabalho. Também os accionistas, 
incluindo os representantes da 
indústria/PME podem participar nas 
reuniões na qualidade de observadores.

Justificação

A presença de um representante da indústria nas reuniões do Comité não deve ser apenas por 
convite. Deveria existir um lugar de observador para os representantes da indústria e/ou das 
PME. 

Alteração 217
Artigo 83, nº 2

2. Os Estados-Membros transmitirão à
Agência os nomes dos peritos com 
experiência comprovada no exame de 
avaliações dos riscos químicos e/ou em 
análises socioeconómicas ou com outras 
competências científicas pertinentes, que 
estariam disponíveis para colaborar com os 
grupos de trabalho dos Comités, indicando 
também as suas qualificações e áreas de 
especialização.

2. Os Estados-Membros transmitirão à
Agência os nomes dos peritos independentes 
com experiência comprovada no exame de 
avaliações dos riscos químicos e/ou em 
análises socioeconómicas ou com outras 
competências científicas pertinentes, que 
estariam disponíveis para colaborar com os 
grupos de trabalho dos Comités, indicando 
também as suas qualificações e áreas de 
especialização.

A Agência conservará uma lista actualizada 
de peritos. Essa lista incluirá os peritos 
referidos no primeiro parágrafo e outros 
identificados directamente pelo Secretariado.

A Agência conservará uma lista actualizada 
de peritos independentes. Essa lista incluirá
os peritos independentes referidos no 
primeiro parágrafo e outros identificados 
directamente pelo Secretariado.

Justificação

Os peritos enviados à Agência devem ser independentes.

Alteração 218
Artigo 83, n° 2 bis (novo)
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2 bis. O Conselho de Administração, sob 
proposta do Director Executivo, elaborará
uma lista, disponibilizada publicamente, 
dos institutos competentes designados pelos 
Estados-Membros que, individualmente ou 
no âmbito de uma rede, podem assistir a 
Agência no desempenho das suas funções, 
em particular das que lhe são atribuídas 
pelo título VI.

Alteração 219
Artigo 83, n° 3

3.  A prestação de serviços pelos membros 
dos Comités ou por qualquer perito que 
colabore com um grupo de trabalho dos 
Comités ou do Fórum ou que desempenhe 
outras funções para a Agência será regida 
por um contrato escrito entre a Agência e a 
pessoa em questão ou, se for caso disso, 
entre a Agência e a entidade patronal da 
pessoa em questão.

3.  A prestação de serviços pelos membros 
dos Comités, pelos institutos ou por 
qualquer perito que colabore com um grupo 
de trabalho dos Comités ou do Fórum ou 
que desempenhe outras funções para a 
Agência será regida por um contrato escrito 
entre a Agência e a pessoa em questão, entre 
a Agência e a entidade patronal da pessoa em 
questão, se for caso disso, ou entre a 
Agência e os institutos competentes.

Essa pessoa ou a sua entidade patronal será
remunerada de acordo com uma tabela de 
honorários que deve ser incluída nas 
disposições financeiras estabelecidas pelo 
Conselho de Administração. Se a pessoa em 
questão não cumprir as suas obrigações, o 
Director Executivo tem o direito de rescindir 
ou suspender o contrato ou de reter a 
remuneração.

A parte contratante acima referida será
remunerada de acordo com uma tabela de 
honorários que deve ser incluída nas 
disposições financeiras estabelecidas pelo 
Conselho de Administração. Se a pessoa em 
questão não cumprir as suas obrigações, o 
Director Executivo tem o direito de rescindir 
ou suspender o contrato ou de reter a 
remuneração.

Alteração 220
Artigo 85, nº 1

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

1. A Câmara de Recurso será composta por 
um presidente, habilitado para o exercício 
das funções de juiz num Estado-Membro, e 
por dois outros membros.

Justificação
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Atendendo às funções da Câmara de Recurso, a respectiva presidência deve ser confiada a 
um juiz.

Alteração 221
Artigo 85, nº 3

3. O presidente, os outros membros e os 
suplentes serão nomeados pelo Conselho de 
Administração, a partir de uma lista de 
candidatos qualificados adoptada pela 
Comissão, com base na sua experiência e 
competência no domínio da segurança 
química, das ciências naturais ou dos 
procedimentos regulamentares ou judiciais.

3. O presidente, os outros membros e os 
suplentes serão nomeados pelo Conselho de 
Administração, a partir de uma lista de   
candidatos qualificados proposta pela 
Comissão com base em concurso público 
na sequência de publicação, no Jornal 
Oficial das Comunidades Europeias, na 
imprensa e na Internet, de um convite a 
manifestação de interesse. Os membros da 
Câmara de Recurso serão escolhidos com 
base na sua experiência e competência no 
domínio da segurança química, das ciências 
naturais ou dos procedimentos 
regulamentares ou judiciais. Pelo menos um 
membro da Câmara de Recurso deve 
possuir experiência adequada em matéria 
de procedimento judicial. 

Justificação

Atendendo à esfera de competências da Câmara de Recurso, pelo menos um dos seus 
membros deve possuir experiência adequada em matéria de procedimento judicial. É
oportuno, tendo em conta a natureza das atribuições da Câmara de Recurso, introduzir um 
procedimento transparente para a apresentação das candidaturas.

Alteração 222
Artigo 87 nº 1

1. São passíveis de recurso as decisões da 
Agência tomadas nos termos dos artigos 7.º, 
18.º, do n.º 4, terceiro parágrafo, do artigo 
25.º, do n.º 2, primeiro parágrafo, do artigo 
28.º, do artigo 49.º, do n.º 4 do artigo 115.º
ou do artigo 116.º.

1. São passíveis de recurso as decisões da 
Agência tomadas nos termos dos artigos 7.º, 
18.º, do n.º 4, terceiro parágrafo, do artigo 
25.º, do n.º 2, primeiro parágrafo, do artigo 
28.º, do artigo 43º bis (novo), do artigo 49.º, 
do n.º 4 do artigo 115.º ou do artigo 116.º.

Alteração 223
Artigo 93, n° 2



PE 353.595v03-00 138/172 AD\579754PT.doc

PT

2.  As despesas da Agência incluem a 
remuneração do pessoal, as despesas 
administrativas, de infra-estrutura e de 
funcionamento.

2.  As despesas da Agência incluem a 
remuneração do pessoal, as despesas 
administrativas, de infra-estrutura e de 
funcionamento, incluindo as decorrentes de 
contratos celebrados com terceiros, 
nomeadamente os institutos que executam 
as avaliações nos termos do título VI.

Alteração 224
Artigo 106

Para garantir a transparência, o Conselho de 
Administração, com base numa proposta do 
Director Executivo e em concertação com a 
Comissão, adoptará regras para assegurar 
que estão à disposição do público as 
informações regulamentares, científicas ou 
técnicas respeitantes à segurança dos 
produtos químicos que não sejam 
confidenciais.

Para garantir a transparência, o Conselho de 
Administração, com base numa proposta do 
Director Executivo e em concertação com a 
Comissão, adoptará regras e constituirá um 
registo para assegurar que estão à disposição 
do público as informações regulamentares, 
científicas ou técnicas respeitantes à
segurança dos produtos químicos, de acordo 
com o Regulamento (CE) nº 1049/2001.

O Regulamento Interno da Agência, dos 
seus comités e dos seus grupos de trabalho 
estará à disposição do público na Agência e 
no respectivo sítio Web.

Justificação

Cumpre incrementar a transparência do trabalho desenvolvido pela Agência.

Alteração 225
Artigo 109

Artigo 109º Suprimido

O disposto no presente título aplica-se:
a) Às substâncias sujeitas a registo por um 
fabricante ou importador;
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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

Estas disposições foram transferidas para o artigo 2º, nº 2 quater (novo).

Alteração 226
Título X, Artigo 110, nº 1, parágrafo 1

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

1. Qualquer importador ou fabricante (ou 
grupo de importadores ou de fabricantes) 
que coloque no mercado uma substância que 
cumpra os critérios de classificação como 
substância perigosa na acepção da 
Directiva 67/548/CEE, estreme ou sob a 
forma de preparação que ultrapasse os 
limites de concentração especificados na 
Directiva 1999/45/CEE, o que implica a 
classificação desta substância como 
perigosa, notificará à Agência as seguintes 
informações, tendo em vista a sua inclusão 
no inventário, nos termos do artigo 111.º, a 
menos que sejam apresentadas como parte 
do registo:

Justificação

Tal decorre das alterações precedentes ao artigo 2º, nº 2 quater (novo), e à supressão do 
artigo 109º.

Alteração 227
Artigo 112

Artigo 112º Suprimido

Harmonização da classificação e da 
rotulagem



PE 353.595v03-00 140/172 AD\579754PT.doc

PT

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 228
Artigo 113

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

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

Justificação

Se o inventário deve ser compilado segundo o procedimento de pré-registo, os prazos devem 
ser os mesmos. A presente alteração está relacionada com as outras alterações apresentadas 
aos artigos constantes do título X: Inventário de classificação e rotulagem.

Alteração 229
Artigo 114
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1. De dez em dez anos, os Estados-Membros 
enviarão à Comissão um relatório sobre a 
aplicação do presente regulamento nos seus 
respectivos territórios, incluindo a avaliação 
e o controlo do cumprimento, utilizando o 
formato especificado no artigo 108.º.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Justificação

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

Alteração 230
Artigo 115 bis (novo) 

Artigo 115º bis
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Disposições específicas para a informação 
do grande público

1. No intuito de facilitar a utilização segura 
e sustentável, pelos consumidores, das 
substâncias químicas e preparações, os 
fabricantes facultarão informações 
assentes no risco através de rótulos apostos 
na embalagem de cada unidade colocada 
no mercado para venda aos consumidores, 
que indiquem os riscos associados à
utilização aconselhada ou a situações 
previsíveis de utilização inadequada. 
O rótulo será acompanhado, se for caso 
disso, pela utilização de outros canais de 
comunicação, como sítios Web, que 
facultem informações mais 
pormenorizadas sobre a segurança e a 
utilização da substância ou da preparação.

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

Justificação

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

Alteração 231
Artigo 116, nº 1, proémio

1. Não serão consideradas confidenciais as 
seguintes informações:

1. Não serão consideradas confidenciais as 
seguintes informações relativas às 
substâncias enquanto tais:

Justificação

Alteração de clarificação: as informações consideradas não confidenciais abrangem apenas 
as substâncias enquanto tais e não as preparações e artigos relativos a essas substâncias. 
Não convém subestimar, no caso da investigação, as consequências jurídicas de uma 
obrigação de disponibilização das informações.

Alteração 232
Artigo 116, nº 1, alínea k bis) (nova)
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k bis) As categorias de utilização da 
substância ou da preparação.

Justificação

Estas informações não são necessariamente confidenciais e deveriam figurar nesta lista.

Alteração 233
Artigo 116, n° 2, alínea d bis) (nova) 

d bis) As utilizações registadas 
directamente por um utilizador a jusante.

Justificação

Em muitos sectores industriais, os componentes químicos utilizados são considerados como 
propriedade intelectual. A divulgação da utilização dessa substância química poderia revelar 
informações comerciais confidenciais e prejudicar a competitividade da empresa. Por esta 
razão, a identidade dos registandos anteriores deve ser protegida contra a revelação dessa 
informação aos novos registandos. O mesmo se aplica aos utilizadores a jusante, que não 
deveriam ser obrigados a divulgar os seus produtos químicos, a montante da cadeia de 
abastecimento, ao fabricante de uma substância química.

Alteração 234
Artigo 116, nº 2, alínea d) bis) (nova)

d bis) Os métodos de análise, caso sejam 
solicitados em conformidade com os 
anexos VII ou VIII, que permitam detectar 
uma substância perigosa quando libertada 
no ambiente e determinar a exposição 
directa dos seres humanos.

Justificação

Os métodos de análise enquadram-se nas informações confidenciais e não são relevantes 
para o grande público. A presente alteração está relacionada com as outras alterações 
apresentadas aos artigos constantes do título XI: Informação.

Alteração 235
Artigo 117
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Sem prejuízo do disposto nos artigos 115.º e 
116.º, as informações recebidas pela Agência 
ao abrigo do presente regulamento podem 
ser reveladas a qualquer governo ou
organismo de um país terceiro ou a uma 
organização internacional, em conformidade 
com o acordo celebrado entre a Comunidade 
e a parte interessada nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 304/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, ou ao 
abrigo do n.º 3 do artigo 181.ºA do Tratado, 
desde que sejam respeitadas as seguintes 
condições:

Sem prejuízo do disposto nos artigos 115.º e 
116.º, as informações recebidas pela Agência 
ao abrigo do presente regulamento podem 
ser reveladas a qualquer governo ou 
instituição governamental de um país 
terceiro ou a uma organização internacional, 
em conformidade com o acordo celebrado 
entre a Comunidade e a parte interessada nos 
termos do Regulamento (CE) n.º 304/2003 
do Parlamento Europeu e do Conselho, ou 
ao abrigo do n.º 3 do artigo 181.ºA do 
Tratado, desde que sejam respeitadas as 
seguintes condições:

a) O objectivo do acordo seja a cooperação 
relativa à aplicação ou à gestão de legislação 
em matéria de produtos químicos abrangidos 
pelo presente regulamento;

a) O objectivo do acordo seja a cooperação 
governamental relativa à aplicação ou à
gestão de legislação em matéria de produtos 
químicos abrangidos pelo presente
regulamento;

b) A terceira parte proteja a 
confidencialidade das informações, tal como 
comummente acordado.

b) A terceira parte proteja a 
confidencialidade das informações, tal como 
comummente acordado.

Justificação

A fim de prevenir a utilização fraudulenta de informações, deve ficar claramente estabelecido 
que a cooperação prevista no artigo 117º abrange exclusivamente as instituições 
governamentais nacionais e internacionais.

Alteração 236
Artigo 120

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

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

Justificação

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

Alteração 237
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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 238
Artigo 122

Os Estados-Membros manterão um sistema 
de inspecções oficiais e outras actividades, 
consoante for adequado às circunstâncias.

Os Estados-Membros manterão um sistema 
de inspecções oficiais e outras actividades, 
consoante for adequado às circunstâncias. A 
Agência está habilitada a incumbir os 
Estados-Membros da realização de 
controlos e outras actividades.

Justificação

A gestão do sistema REACH depende de uma aplicação uniforme das suas disposições em 
todo o mercado único, razão pela qual a Agência deve estar em posição de exigir que os 
Estados-Membros levem a efeito determinados controlos ou actividades.

Alteração 239
Artigo 123, nº 1
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1. Os Estados-Membros estabelecerão 
disposições relativas às sanções aplicáveis em 
caso de infracção ao disposto no presente 
regulamento e tomarão todas as medidas 
necessárias para garantir a sua aplicação. As 
sanções assim previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros notificarão essas 
disposições à Comissão até 18 meses após a 
entrada em vigor do presente regulamento e 
qualquer alteração posterior das mesmas no 
mais breve prazo possível.

1. Os Estados-Membros estabelecerão, com 
base em orientações a elaborar pela 
Agência, disposições relativas às sanções 
aplicáveis em caso de infracção ao disposto 
no presente regulamento e tomarão todas as 
medidas necessárias para garantir a sua 
aplicação. As sanções assim previstas devem 
ser eficazes, proporcionadas e dissuasivas. 
Os Estados-Membros notificarão essas 
disposições à Comissão até 18 meses após a 
entrada em vigor do presente regulamento e 
qualquer alteração posterior das mesmas no 
mais breve prazo possível.

Justificação

Se o sistema de sanções depender exclusivamente do poder discricionário dos 
Estados-Membros, surgirá em toda a UE um manancial de diferentes sistemas de sanções. 
Porém, os objectivos do REACH só poderão ser alcançados mediante um sistema 
uniformizado de sanções e uma aplicação uniformizada das disposições.

Alteração 240
Artigo 128

Os anexos podem ser modificados, em 
conformidade com o procedimento referido 
no n.º 3 do artigo 130.º.

Os anexos podem ser modificados, em 
conformidade com o procedimento referido 
no n.º 3 do artigo 130.º.

O mais tardar 18 meses após a entrada em 
vigor do presente regulamento, será
inserido um capítulo no início do anexo II, 
onde serão estabelecidos os critérios 
objectivos para a isenção de substâncias 
e/ou grupos de substâncias.

Justificação

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

Alteração 241
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Artigo 132 bis (novo)

Artigo 132º bis

Avaliação intercalar ex post do impacto do 
regulamento

1.  Cinco anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento, e sem prejuízo do 
disposto no artigo 133°, a Comissão levará
a efeito uma avaliação intercalar ex post do 
impacto do presente regulamento. Essa 
avaliação analisará o estado de aplicação 
do presente regulamento, ponderará os 
resultados obtidos à luz dos objectivos 
inicialmente fixados e avaliará o impacto 
do presente regulamento sobre o 
funcionamento do mercado interno e da 
concorrência.
2. A Comissão apresentará essa avaliação 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho o 
mais tardar no prazo de [seis anos após a 
entrada em vigor do presente regulamento]. 
A Comissão apresentará uma proposta 
relativa às alterações ao presente 
regulamento que se afigurem necessárias 
com base nessa avaliação.

Justificação

Tendo em conta a importância do sistema regulamentar instituído pelo regulamento REACH, 
é necessário avaliar os resultados obtidos durante os cinco primeiros anos de aplicação, a 
fim de verificar se os objectivos iniciais foram atingidos e, no caso contrário, proceder aos 
ajustamentos necessários.

Alteração 242
Artigo 134

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

São revogadas as Directivas 76/769/CEE, 
90/394/CEE, 91/155/CEE, 91/157/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CEE, 2000/21/CE, 
2002/95/CE e 2004/37/CE e os 
Regulamentos (CEE) n.º 793/93 e (CE) n.º
1488/94.
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As remissões feitas para os actos revogados 
consideram-se feitas para o presente 
regulamento.

As remissões feitas para os actos revogados 
consideram-se feitas para o presente 
regulamento.

Justificação

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

Alteração 243
Artigo 135 bis (novo)

Artigo 135º bis

O nº 2 do artigo 1º da Directiva 98/24/CE é
completado do seguinte modo:

"Os requisitos da presente directiva não 
são aplicáveis, quando existam obrigações 
aplicáveis por força do Regulamento (CE) 
nº ... [REACH]".

Justificação

Convém clarificar que REACH é prioritariamente aplicável. Há que evitar a duplicação de 
regulamentação.

Alteração 244
Artigo 135 ter (novo)

Artigo 135º ter

O nº 1 do artigo 1º da Directiva 
89/106/CEE é completado do seguinte 
modo:

"Os materiais de construção não são 
abrangidos pelos requisitos fundamentais 
da presente directiva referentes à higiene, à
segurança e à protecção do ambiente, desde 
que se observem obrigações aplicáveis por 
força do Regulamento (CE) nº ... 
[REACH];"

Justificação

Convém clarificar que REACH é prioritariamente aplicável. Há que evitar a duplicação de 
regulamentação.
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Alteração 245
Anexo I, secção 0, ponto 0.2.

0.2.  A avaliação de segurança química deve 
abranger todas as utilizações identificadas. 
Deve, igualmente, cobrir a utilização da 
substância estreme (incluindo os principais 
aditivos e impurezas) ou integrada numa 
preparação ou num artigo. A avaliação deve, 
portanto, incidir sobre todos os estádios do 
ciclo de vida da substância, definido com 
base nas utilizações identificadas. A 
avaliação de segurança química assentará
numa comparação dos efeitos adversos 
potenciais da substância com a exposição 
conhecida ou razoavelmente previsível de 
pessoas e/ou do ambiente à mesma.

0.2.  A avaliação de segurança química deve 
abranger todas as utilizações identificadas 
em quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano. Deve, igualmente, cobrir a 
utilização da substância estreme (incluindo 
os principais aditivos e impurezas) ou 
integrada numa preparação ou num artigo. A 
avaliação deve, portanto, incidir sobre todos 
os estádios do ciclo de vida da substância, 
definido com base nas utilizações 
identificadas. A avaliação de segurança 
química assentará numa comparação dos 
efeitos adversos potenciais da substância 
com a exposição conhecida ou 
razoavelmente previsível de pessoas e/ou do 
ambiente à mesma.

Alteração 246
Anexo I, secção 4, ponto 4.2

4.2.  Se a substância satisfizer os critérios, 
será efectuada uma caracterização das 
emissões, contemplando as partes pertinentes 
da avaliação da exposição descrita no 
ponto 5. Essa caracterização compreenderá
uma estimativa das quantidades da substância 
libertadas para os diferentes compartimentos 
ambientais durante todas as actividades do 
fabricante ou importador e todas as 
utilizações identificadas e a identificação das 
vias prováveis de exposição de pessoas e do 
ambiente à substância.

4.2.  Se a substância satisfizer os critérios, 
será efectuada uma caracterização das 
emissões, contemplando as partes pertinentes 
da avaliação da exposição descrita no 
ponto 5. Essa caracterização compreenderá
uma estimativa das quantidades da substância 
libertadas para os diferentes compartimentos 
ambientais durante todas as actividades do 
fabricante ou importador e todas as 
utilizações identificadas em quantidades 
iguais ou superiores a uma tonelada por 
ano e a identificação das vias prováveis de 
exposição de pessoas e do ambiente à
substância.

Alteração 247
Anexo I, secção 5, ponto 5.1.1, parágrafo 1
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5.1.1. Devem ser definidos perfis de 
exposição para o fabrico na Comunidade, a 
utilização própria do fabricante ou 
importador e todas as utilizações 
identificadas. Um perfil de exposição é o 
conjunto das condições que descrevem o 
modo como a substância é fabricada ou 
utilizada durante o seu ciclo de vida e como 
o fabricante ou importador controla, ou 
recomenda aos utilizadores a jusante que 
controlem, a exposição de pessoas e do 
ambiente. Esses perfis de exposição podem 
ser tão amplos ou específicos quanto 
necessário. O perfil de exposição deve ser 
apresentado na rubrica pertinente do 
relatório de segurança química e resumido 
num anexo da ficha de segurança, com um 
título curto apropriado que descreva breve e 
genericamente a utilização em causa. Os 
perfis de exposição incluirão, nomeadamente, 
sendo relevante, uma descrição:

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

Alteração 248
Anexo I, secção 5.2, ponto 5.2.4, parágrafo 1

5.2.4.  Os níveis de exposição devem ser 
estimados para todas as populações humanas 
(trabalhadores, consumidores e pessoas que 
possam ser expostas indirectamente através 
do ambiente) e domínios ambientais que se 
saiba estarem expostos à substância, ou que 
seja razoável prever que possam está-lo. 
Deve ser tida em conta cada via relevante de 
exposição humana (por inalação, por via 
oral, por via dérmica e por combinação de 
todas as vias de exposição relevantes). Essas 
estimativas devem atender às variações 
espácio-temporais do padrão de exposição. 
As estimativas de exposição devem, 
nomeadamente, ter em conta o seguinte:

5.2.4.  Os níveis de exposição devem ser 
estimados para as populações humanas 
(trabalhadores, consumidores e pessoas que 
possam ser expostas indirectamente através 
do ambiente) e domínios ambientais cuja 
exposição à substância seja 
reconhecidamente a mais elevada. Deve ser 
tida em conta a via mais relevante de 
exposição humana (por inalação, por via 
oral, por via dérmica e por combinação de 
todas as vias de exposição relevantes). Essas 
estimativas devem atender às variações 
espácio-temporais do padrão de exposição. 
As estimativas de exposição devem, 
nomeadamente, ter em conta o seguinte:

Justificação
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Seria impraticável e demasiado complexo, em particular para as PME, proceder a avaliações 
exaustivas dos riscos e da exposição que tenham em conta todas as utilizações. Deve ser dada 
prioridade à exposição associada aos riscos mais elevados, como recomenda o Centro 
Europeu de Ecotoxicologia e Toxicologia das Substâncias Químicas (ECETOC) na sua 
avaliação dos riscos associados às substâncias químicas.

Alteração 249
Anexo I, secção 5.2, ponto 5.2.4, novo parágrafo após os travessões

Se a exposição resultante do perfil de 
exposição mais elevada não for 
suficientemente inferior aos níveis 
previsivelmente sem efeitos para os seres 
humanos e para o ambiente, será efectuada 
uma estimativa de exposição mais 
completa.

Justificação

Seria impraticável e demasiado complexo, em particular para as PME, proceder a avaliações 
exaustivas dos riscos e da exposição que tenham em conta todas as utilizações. Deve ser dada 
prioridade à exposição associada aos riscos mais elevados, como recomenda o Centro 
Europeu de Ecotoxicologia e Toxicologia das Substâncias Químicas (ECETOC) na sua 
avaliação dos riscos associados às substâncias químicas.

Alteração 250
Anexo I, Parte 5, ponto 5.2.5. bis (novo)

5.2.5. bis. As avaliações de exposição 
validadas poderão ser simplificadas 
mediante a utilização de ferramentas 
informáticas específicas, incluindo 
sectoriais, sempre que as mesmas se 
encontrem disponíveis.

Justificação

Para ajudar as pequenas e médias empresas a cumprir as suas obrigações, existem ou 
poderão ser desenvolvidas ferramentas informáticas específicas e especializadas para 
proceder a uma avaliação da exposição.

Alteração 251
Anexo Ib, parágrafo 1
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As avaliações de segurança química de 
preparações serão efectuadas nos termos do 
anexo I, com as seguintes alterações:

As avaliações de segurança química de 
preparações serão efectuadas nos termos dos
objectivos do anexo I, na medida em que as
substâncias não estejam excluídas, em 
conformidade com o nº 2 do artigo 13º, 
nomeadamente com as seguintes alterações:

Justificação

Para a avaliação da segurança química das preparações, só são relevantes as informações 
relativas a substâncias que ultrapassam certas concentrações mínimas. De acordo com o nº 2 
do artigo 13º, não é necessária a avaliação de segurança química para uma substância cuja 
concentração na preparação não atinja os valores referidos nas alíneas a) a e). Por razões 
de clareza, conviria inscrever disposições neste sentido no anexo I b "Avaliações de 
segurança química das preparações", uma vez que as formulações utilizadas no anexo Ib, por 
exemplo, "de cada substância da preparação" ou "todas as substâncias da mesma" podem 
induzir em erro.

As preparações como os perfumes e os aromatizantes são misturas extremamente complexas, 
cujas numerosas variantes são transaccionadas diariamente e modificadas frequentemente. 
Uma avaliação de segurança química como a indicada no anexo Ib é impraticável. Os 
objectivos do anexo Ib podem ser atingidos graças a outros meios mais práticos e adaptados 
às categorias específicas de preparações, que permitem simultaneamente ter em conta o 
carácter geral dessas preparações e respeitar os objectivos do anexo Ib.

Alteração 252
Anexo II, novas entradas

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

231-096-4    Ferro                      7439-89-6

265-995-8    Pasta de celulose   65996-61-4
232-350-7   Óleo de terebintina/essência de 
terebintina     8006-64-2

232-304-6    Resina líquida «ta l-oil» em bruto
   8002-26-4

232-50-64    Ca lignosulfonato   8061-52-7

232-50-59  Na - lignosulfonato  8061-51-6

232-50-85  NH4 - lignosulfonato 8061-53-8
232-51-06   Ácido lignosulfónico 8062-15-5

295-731-7   Vidro, não óxido     92128-37-5

305-415-3   Vidro, óxido           94551-67-4
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305-416-9     Vidro, óxido           94551-68-5

266-046-0     Vidro, óxido         65997-17-3
215-171-9     Magnésia             1309-48-4

200-578-6     Etanol              64-17-5

231-959-9     Oxigénio O2      7782-44-7
231-098-5     Cripton Kr        7439-90-9

231-110-9     Néon Ne            7440-01-9

231-168-5    Hélio He            7440-59-7

231-172-7    Xénon Xe            7440-63-3
200-812-7   Metano CH4                  78-82-8

Justificação

As substâncias aditadas ao anexo II já estão regulamentadas pela legislação em vigor, não 
são consideradas perigosas ou constituem componentes de substâncias incluídas no anexo III 
do regulamento. Do mesmo modo, as substâncias utilizadas desde há centenas de anos numa 
vasta gama de aplicações, com um risco negligenciável, estão isentas de registo, a fim de 
facilitar a aplicabilidade do sistema.

Alteração 253
Anexo III, ponto 1 bis (novo)

Substâncias incluídas no anexo II 
resultantes de um processo alternativo de 
fabrico;

Justificação

Não é lógico isentar uma substância se for produzida de uma determinada forma, mas não de 
outra. Se uma substância presente na natureza não estiver sujeita ao requisito de registo, a 
versão fabricada da mesma substância deveria igualmente ser isentada. O processo de 
fabrico propriamente dito é regulamentado por outra legislação.

Alteração 254
Anexo III, ponto 8
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8.  Minerais, minérios ou substâncias que 
ocorram na natureza, se não forem 
quimicamente modificados durante o fabrico, 
excepto se satisfizerem os critérios para 
serem classificados de perigosos da 
Directiva 67/548/CEE;

8.  Substâncias que ocorram na natureza, 
incluindo as substâncias derivadas de 
plantas referidas no artigo 3°, se não forem 
quimicamente modificados durante o fabrico, 
excepto se satisfizerem os critérios para 
serem classificados de perigosos da 
Directiva 67/548/CEE;;

Justificação

A forma como os minerais e os minérios estão incluídos no anexo III não praticável. Tanto os 
minerais como os minérios são difíceis de classificar devido à natureza do material e à sua 
composição variável. Além disso, o registo dos minerais e dos minérios é desnecessário, pois 
já estão devidamente regulamentados pela legislação em vigor (nomeadamente pela directiva 
relativa à gestão dos resíduos das indústrias extractivas e a directiva relativa à prevenção e 
controlo integrados da poluição).

Alteração 255
Anexo III, ponto 9 bis (novo)

9 bis. Minerais, minérios e seus 
concentrados derivados de processos 
mineralógicos ou de processos físicos de 
transformação;

Justificação

A forma como os minerais e os minérios estão incluídos no anexo III não praticável. Tanto os 
minerais como os minérios são difíceis de classificar devido à natureza do material e à sua 
composição variável. Além disso, o registo dos minerais e dos minérios é desnecessário, pois 
já estão devidamente regulamentados pela legislação em vigor (nomeadamente pela directiva 
relativa à gestão dos resíduos das indústrias extractivas e a directiva relativa à prevenção e 
controlo integrados da poluição).

Alteração 256
Anexo III, ponto 9 ter (novo)

9 ter. Condensados de gás natural, gás de 
petróleo liquefeito (GPL), coque e metano.

Justificação

Estas substâncias já são devidamente regulamentadas por outros actos legislativos. Os riscos 
associados a estas substâncias são bem conhecidos, dado que são geralmente transformadas 
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antes de serem utilizadas noutras substâncias sujeitas a registo. O GPL deveria ser 
inserido no anexo III da regulamentação REACH, tendo em conta as suas origens 
naturais, as suas analogias com outros produtos naturais inscritos no anexo III e os 
seus conhecidos efeitos positivos em termos de segurança, saúde e ambiente.

Alteração 257
Anexo III, ponto 9 quater (novo)

9 quater. Metais e ligas metálicas maciças.

Justificação

O registo implicaria encargos desproporcionados, dado que os dados recolhidos ao longo de 
décadas mostram não existir qualquer risco para o homem e o ambiente.

Alteração 258
Anexo III, ponto 9 quinquies (novo)

9 quinquies. Gases da indústria, como gás 
de coqueria, gás de alto forno e gás 
combustível produzido em refinarias de 
óleos minerais, e seus componentes.

Justificação

Os gases da indústria (gás de coqueria, gás de alto forno e gás combustível produzido em 
refinarias de óleos minerais) estão actualmente isentos de registo se forem utilizados nas 
instalações. Contudo, se deixarem as instalações, podem estar sujeitos a registo. Este facto 
cria incerteza jurídica e coloca-os numa situação de desvantagem em relação a outros 
combustíveis como o gás natural, o petróleo e o carvão, que estão isentos de registo. Esta 
situação pode prejudicar, não intencionalmente, a reciclagem e a reutilização dos recursos. 
O coque tem menos propriedades intrínsecas perigosas do que o carvão, pelo que deveria ser 
dispensado da obrigatoriedade de registo, tal como acontece com o carvão.

Alteração 259
Anexo III, ponto 9 sexies (novo)

9 sexies.  Óleos e gorduras vegetais e 
animais.

Justificação

Estas substâncias são de origem natural. Existe um manancial de informações sobre as 
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mesmas e uma grande experiência quanto à sua utilização, pelo que as suas 
propriedades e riscos são bem conhecidos. Estas substâncias são consideradas seguras para 
a saúde humana e para o ambiente. Diversos óleos estão já incluídos no anexo III e estão 
isentos de registo.

Alteração 260
Anexo III, ponto 9 septies (novo)

9 septies. Celulose destinada ao fabrico de 
papel.

Justificação

É de excluir qualquer risco para o ser humano e o ambiente.

Alteração 261
Anexo IV, secção 6 bis (nova)

6 bis. Informações sobre categorias de 
utilização e exposição

6 bis.  1     Categorias de utilização:
6 bis.  1.1  a) utilização industrial

b) utilização profissional

c) utilização pelos consumidores
6 bis.  1.2  Especificações para a utilização 
em cada categoria:

a) utilização num sistema 
fechado

b) utilização que tenha como 
resultado a sua inclusão numa matriz

c) utilização não dispersiva

d) utilização dispersiva
6 bis.  2    Categorias de exposição:

6 bis.  2.1  Exposição humana: 

a) oral

b) dérmica
c) inalativa

6 bis.  2.2  Exposição ambiental: 

a) água
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b) ar

c) solo
6 bis.  3   Duração da exposição:

a) acidental

b) ocasional/curto prazo
c) contínua/frequente

Justificação

A informação de base suplementar sobre a exposição destina-se a ajudar as empresas a 
elaborarem a sua ficha de segurança ou as suas orientações em matéria de segurança, 
permitindo ainda que a Agência proceda à análise dos dossiers apresentados com vista a 
identificar as subtâncias prioritárias na gama de tonelagem compreendida entre 1 e 10 
toneladas, para as quais devem ser elaboradas as informações constantes do anexo V.

Alteração 262
Anexo I, secção 5.1.1, parágrafo 1

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

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

Justificação
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É necessário especificar que apenas são afectadas as utilizações que impliquem, no mínimo, 
uma tonelada da substância.

Alteração 263
Anexo V, secção 7 - Informação ecotoxicológica, coluna 1, ponto 7.1.1 bis (novo) 

7.1.1 bis. Estudo de inibição de crescimento 
em algas

Alteração 264
Anexo V, secção 7 bis (nova) 

7 bis. Biodegradabilidade

7.1. Elevada biodegradabilidade

Alteração 265
Anexo V, secção 7, ponto 7.1.1.

7.1.1. Ensaio de toxicidade a curto prazo em 
Daphnia

7.1.1. Ensaio de toxicidade a curto prazo em 
Daphnia ou em espécies piscícolas

Justificação

As empresas deveriam ser livres de proceder à entrega de ensaios de toxicidade a curto 
prazo relativos às espécies piscícolas, em vez dos ensaios relativos à toxicidade em Daphnia.

Alteração 266
Anexo V, secção 6 - Informação toxicológica, coluna 1, ponto -6.1 (novo)

-6.1. Toxicidade aguda

Uma das seguintes vias:
- por via oral

- por inalação

- por via dérmica

Alteração 267
Anexo VI, pontos 6.1 a 6.4.3, coluna 1
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6.1. Irritação da pele (todas as partes deste 
ponto)

Suprimido

6.2. Irritação ocular (todas as partes deste 
ponto)

Suprimido

6.4. Mutagenicidade (todas as partes deste 
ponto)

Suprimido

(suprimido e transferido para o anexo VII)

Justificação

Constitui a primeira alteração de uma série de alterações (43-49) que especificam os 
requisitos de informação para as substâncias compreendidas entre 10 e 100 toneladas que 
exigem que as empresas forneçam as informações necessárias para controlar de forma 
adequada os riscos para a saúde humana e para o ambiente decorrentes da utilização das 
suas substâncias e numa situação em que os requisitos contidos na proposta da Comissão 
correm o risco de ser inadequados. 

Ao mesmo tempo, estas alterações contribuirão para reduzir os requisitos para as 
quantidades compreendidas entre 10 e 100 toneladas, onde o risco de supressão de 
substâncias é susceptível de ser elevado podendo haver consequências adversas para os 
utilizadores a jusante, nomeadamente as PME. Por conseguinte, estas alterações contribuem 
para preservar uma via de inovação essencial reduzindo o risco de supressão de substâncias 
com elevados custos de reformulação. 

É ainda proposto que o anexo VI, que inclui informações para além das informações exigidas 
nos termos do anexo V, se limite a informações sobre a toxicidade aguda e a biodegradação. 
Os outros requisitos de informação previstos no anexo VI da proposta da Comissão são 
transferidos para o anexo VII, nomeadamente os requisitos respeitantes a substâncias de 
elevado volume (100 toneladas e mais). 

Estas alterações são coerentes com a abordagem proposta para a gama de volume 
extremamente baixa de substâncias compreendidas entre uma e dez toneladas, para as quais 
são propostas disposições específicas, e para as substâncias de volume mais elevado na gama 
superior a 100 toneladas, para as quais não é proposta qualquer redução dos requisitos em 
matéria de dados, no âmbito do objectivo global do desenvolvimento sustentável. 

A presente alteração centra-se nesta informação, que se reveste da maior importância tendo 
em vista o desenvolvimento de medidas adequadas de gestão dos riscos, ao mesmo tempo que 
examina os riscos consideráveis resultantes da supressão de substâncias na gama de 
tonelagem compreendida entre 10 e 100 toneladas apresentada na proposta da Comissão. A 
alteração proposta transfere, por conseguinte, os requisitos de informação dos pontos 6.1 –
6.4 para o anexo VII.

Alteração 268
Anexo VII, pontos 6.1 a 6.4.3, colunas 1 e 2 (aditados à secção 6, antes do ponto 6.4) 
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6.1. Irritação da pele

6.1.1. Irritação da pele in vivo 6.1.1. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

– se a substância for corrosiva; ou

– se a substância for um ácido forte 
(pH < 2,0) ou uma base forte (pH > 11,5); 
ou

– se a substância for inflamável em 
contacto com o ar, à temperatura 
ambiente; ou
– se a substância for muito tóxica em 
contacto com a pele; ou

– se o estudo de toxicidade aguda por via 
dérmica não indicar irritação da pele até à
dose-limite (2000 mg/kg de massa 
corporal); ou

– se os dados resultantes da estratégia de 
ensaio prevista no ponto 6.1 do anexo V 
permitirem classificar adequadamente a 
substância de corrosiva da pele ou irritante 
da pele.

6.2. Irritação ocular

6.2.1. Irritação ocular in vivo 6.2.1. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:
– se a substância for corrosiva; ou

– se a substância for um ácido forte 
(pH < 2,0) ou uma base forte (pH > 11,5); 
ou
– se a substância for inflamável em 
contacto com o ar, à temperatura 
ambiente; ou

– se a substância for classificada de 
irritante em contacto com a pele, desde que 
o registando a classifique de irritante 
ocular; ou

– se os dados resultantes da estratégia de 
ensaio prevista no ponto 6.2 do anexo V 
permitirem classificar adequadamente a 
substância de irritante ocular.

6.4. Mutagenicidade
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6.4.2. Estudo in vitro de citogenicidade em 
células de mamíferos

6.4.2. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

– se se dispuser de dados adequados de 
ensaios in vivo de citogenicidade; ou

– se a substância for comprovadamente 
cancerígena das categorias 1 ou 2.

6.4.3. Estudo in vitro de mutação genética 
em células de mamíferos, em caso de 
resultados negativos nos pontos 6.4.1 do 
anexo V e 6.4.2 do anexo VI

6.4.3. Estudo não exigido se se dispuser de 
dados adequados de um ensaio fiável in 
vivo de mutação genética em mamíferos.

6.4. Se algum dos estudos de 
mutagenicidade dos anexos V ou VI der 
resultado positivo, deve ponderar-se a 
realização de estudos in vivo apropriados 
de mutagenicidade.

(Texto transferido do anexo VI; coluna 2 e ponto 6.4 inalterados)

Justificação

Esta alteração decorre da alteração ao anexo VI acima referida. É necessário aplicar, 
relativamente às quantidades superiores a 100 toneladas, os mesmos requisitos enunciados 
na proposta da Comissão. No que se refere à mutagenicidade, a alteração garante que se um 
dos estudos in vitro der resultado positivo serão realizados estudos suplementares.

Alteração 269
Anexo VII, secção 6, ponto 6.4, coluna 2

6.4. Se algum dos estudos de mutagenicidade 
dos anexos V ou VI der resultado positivo e 
não se dispuser de resultados de estudos in 
vivo, o registando proporá um estudo in vivo
apropriado de mutagenicidade.

6.4. Se algum dos estudos de mutagenicidade 
dos anexos V ou algum dos ensaios acima 
referidos der resultado positivo e não se 
dispuser de resultados de estudos in vivo, o 
registando proporá um estudo in vivo
apropriado de mutagenicidade.

Em caso de resultado positivo em algum 
estudo in vivo disponível, serão propostos 
outros estudos in vivo apropriados.

Em caso de resultado positivo em algum 
estudo in vivo disponível, serão propostos 
outros estudos in vivo apropriados.

Justificação

Esta alteração decorre da alteração ao anexo VI acima referida. É necessário aplicar, 
relativamente às quantidades superiores a 100 toneladas, os mesmos requisitos enunciados 
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na proposta da Comissão. No que se refere à mutagenicidade, a alteração garante 
que se um dos estudos in vitro der resultado positivo serão realizados estudos 
suplementares.

Alteração 270
Anexo VI, pontos 6.1.1 a 6.4, coluna 2

6.1.1. (todo o texto deste ponto) Suprimido

6.2.1. (todo o texto deste ponto) Suprimido

6.4.2. (todo o texto deste ponto) Suprimido

6.4.3. (todo o texto deste ponto) Suprimido

6.4. (todo o texto deste ponto) Suprimido

(suprimido e transferido para o anexo VII)

Alteração apresentada por Erika Mann, Edit Herczog

Alteração 271
Anexo VI, ponto 6.5, coluna 1

6.5. Toxicidade aguda 6.5. Toxicidade aguda

O estudo será realizado para uma via, de 
preferência a via oral, a menos que o 
registando considere mais apropriada outra 
via. 

No caso dos gases e dos líquidos voláteis 
(pressão de vapor superior a 10-2 Pa, a 
20 ºC), as informações fornecidas dirão 
respeito à via por inalação (6.5.2).

No caso dos gases e dos líquidos voláteis 
(pressão de vapor superior a 10-2 Pa, a 
20 ºC), as informações fornecidas dirão 
respeito à via por inalação (6.5.2).

No caso das substâncias que não sejam 
gases, as informações referidas nos 
pontos 6.5.1 a 6.5.3 devem ser fornecidas em 
relação a, pelo menos, duas vias, sendo uma 
delas a via oral. A escolha da segunda via 
dependerá da natureza da substância e da via 
provável de exposição humana. Caso só haja 
uma via de exposição, só será necessário 
fornecer informações em relação a essa via.

No caso das substâncias que não sejam gases 
em quantidades iguais ou superiores a 100 
toneladas por ano por fabricante ou 
importador, as informações referidas nos 
pontos 6.5.1 a 6.5.3 devem ser fornecidas em 
relação a, pelo menos, duas vias, sendo uma 
delas a via oral. A escolha da segunda via 
dependerá da natureza da substância e da via 
provável de exposição humana. Caso só haja 
uma via de exposição, só será necessário 
fornecer informações em relação a essa via.
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Justificação

O risco de supressão de substâncias da gama de tonelagem de 10 a 100 toneladas 
apresentada na proposta da Comissão torna necessária uma redução dos requisitos de 
informação. Por conseguinte, esta alteração centra-se nesta informação, que se reveste da 
maior importância tendo em vista o desenvolvimento de medidas adequadas de gestão dos 
riscos, salvaguardando assim a saúde e o ambiente.

Alteração 272
Anexo VI, pontos 6.5 a 6.5.3, coluna 1

6.5.  Toxicidade aguda (todo o texto e 
pontos do 6.5, coluna 1)

Suprimido

Justificação

Dado que este requisito de informação foi retomado no anexo V, pode ser suprimido deste 
anexo.

Alteração 273
Anexo VI, pontos 6.5 a 6.5.3, coluna 2

6.5. (todo o texto e pontos do 6.5, coluna 2) Suprimido

Justificação

Dado que este requisito de informação foi retomado no anexo V, pode ser suprimido deste 
anexo.

Alteração 274
Anexo VI, pontos 6.6 a 6.8.1, coluna 1

6.6. Toxicidade por dose repetida (todo o 
texto e pontos do 6.6, coluna 1)

Suprimido

6.7. Efeitos tóxicos na reprodução (todo o 
texto e pontos do 6.7, coluna 1)

Suprimido

6.8. Toxicocinética (todo o texto e pontos 
do 6.8, coluna 1)

Suprimido

(suprimido e transferido para o anexo VII)

Justificação
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A presente alteração centra-se nesta informação, que se reveste da maior importância tendo 
em vista o desenvolvimento de medidas adequadas de gestão dos riscos, ao mesmo tempo que 
elimina o risco considerável da supressão de substâncias da gama de tonelagem de 10 a 100 
toneladas criado pela proposta da Comissão. A alteração proposta transfere, por 
conseguinte, os requisitos de informação dos pontos 6.6 a 6.8 para o anexo VII.

Alteração 275
Anexo VI, pontos 6.6.1 a 6.7.2, coluna 2

6.6.1. (todo o texto, coluna 2) Suprimido
6.7. (todo o texto e pontos do 6.7, coluna 2) Suprimido

(suprimido e transferido para o anexo VII)

Justificação

A presente alteração centra-se nesta informação, que se reveste da maior importância tendo 
em vista o desenvolvimento de medidas adequadas de gestão dos riscos, ao mesmo tempo que 
elimina o risco considerável da supressão de substâncias da gama de tonelagem de 10 a 100 
toneladas criado pela proposta da Comissão. A alteração proposta transfere, por 
conseguinte, os requisitos de informação dos pontos 6.6 a 6.8 para o anexo VII.

Alteração 276
Anexo VII, ponto 6.6.1, colunas 1 e 2 (novo, transferido do anexo VI, substitui o actual ponto 

6.6.1)

Texto da Comissão

6.6.1.  Estudo de toxicidade a curto prazo 
(28 dias) por dose repetida, numa espécie, 
em machos e fêmeas, pela via de 
administração mais apropriada, tendo em 
conta a via provável de exposição humana, 
excepto se já tiver sido incluído no quadro 
do prescrito no anexo VI ou se forem 
propostos ensaios de acordo com o 
ponto 6.6.2. Neste caso, não se aplica a 
secção 3 do anexo IX.

Alteração do Parlamento
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6.6.1.  Estudo de toxicidade a curto prazo 
(28 dias) por dose repetida, numa espécie, 
em machos e fêmeas, pela via de 
administração mais apropriada, tendo em 
conta a via provável de exposição humana.

6.6.1. Estudo de toxicidade a curto prazo 
(28 dias) não exigido nos seguintes casos:

– se existir um estudo fiável de toxicidade 
sub-crónica (90 dias) ou crónica, no qual 
tenham sido utilizadas uma espécie e uma 
via de administração apropriadas; ou

– se a substância sofrer desintegração 
imediata e existirem dados suficientes sobre 
os produtos de dissociação; ou
– se puder ser excluída qualquer exposição 
humana relevante.

A via apropriada será escolhida da seguinte 
forma:
A via dérmica será a via de ensaio 
apropriada se:

1) For provável o contacto com a pele 
durante a produção e/ou a utilização; e
2) As propriedades físico-químicas 
apontarem para uma taxa significativa de 
absorção através da pele; e

3) Se verificar uma das seguintes 
condições:

– for observada toxicidade no ensaio de 
toxicidade aguda por via dérmica a doses 
mais baixas do que no ensaio de toxicidade 
por via oral; ou
– forem observados efeitos sistémicos ou 
outros indícios de absorção em estudos de 
irritação da pele e/ou ocular; ou

– houver indicações, em ensaios in vitro, de 
absorção significativa por via dérmica; ou

– for conhecida a penetração ou toxicidade 
significativa por via dérmica de substâncias 
estruturalmente relacionadas.
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A via dérmica não será a via de ensaio 
apropriada se a absorção através da pele 
for improvável, devido à massa molecular 
(superior a 800 ou diâmetro molecular 
superior a 15 Å) e a baixa lipossolubilidade 
(log Koctanol-água inferior a - 1 ou superior a 
4).
A via por inalação será a via de ensaio 
apropriada se:

1) For provável a exposição de pessoas por 
inalação; e
2) Se verificar uma das seguintes 
condições:

– a pressão de vapor da substância for 
superior a 10-2 Pa, a 20 °C; ou
– a substância for um pó que contenha 
mais de 1 % de partículas, em massa, com 
granulometria MMAD inferior a 100 µm; 
ou

a substância for utilizada de um modo que 
gere aerossóis, partículas ou gotículas de 
dimensões inaláveis (mais de 1 %, em 
massa, de partículas com MMAD inferior a 
100 µm). Na falta de contra-indicações, a 
via preferida será a via oral.
O registando proporá o estudo de 
toxicidade sub-crónica (90 dias) 
(ponto 6.6.2 do anexo VII) nos seguintes 
casos:
– se a frequência e a duração da exposição 
humana indicarem ser apropriado um 
estudo relativo a um período mais longo e 
se verificar uma das seguintes condições:

– outros dados disponíveis apontarem para 
a possibilidade de a substância ter uma 
propriedade perigosa que não possa ser 
detectada num estudo de toxicidade a curto 
prazo; ou
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– estudos toxicocinéticos adequadamente 
concebidos revelarem a acumulação da 
substância ou de metabolitos da mesma em 
certos tecidos ou órgãos, que possivelmente 
não seria detectada num estudo de 
toxicidade a curto prazo, mas que seria 
susceptível de produzir efeitos adversos 
após exposição prolongada.

O registando proporá outros estudos, que 
também poderão ser solicitados pela 
autoridade competente do Estado-Membro 
avaliador em conformidade com os 
artigos 39º, 40º ou 44º, nos seguintes casos:

– se não tiver sido possível identificar um 
NOAEL no estudo a 28 dias, excepto se tal 
se dever à inexistência de efeitos adversos 
tóxicos; ou
– em caso de toxicidade particularmente 
preocupante (nomeadamente com efeitos 
sérios/graves); ou

– se houver indicações de um efeito que 
não possa ser adequadamente 
caracterizado, em termos toxicológicos e/ou 
de risco, com base nos elementos 
disponíveis. Nesses casos, poderá ser mais 
apropriado efectuar estudos toxicológicos 
específicos, concebidos para a investigação 
dos efeitos em causa (por exemplo, estudos 
de imunotoxicidade ou de 
neurotoxicidade); ou

– se a via de exposição utilizada no estudo 
inicial por dose repetida tiver sido 
inadequada, relativamente à via prevista de 
exposição humana, e não puder ser feita 
uma extrapolação de via para via; ou
– em caso de especial preocupação ligada à
exposição (por exemplo, utilização em 
produtos de consumo conducente a níveis 
de exposição próximos das doses para as 
quais sejam de esperar efeitos tóxicos nas 
pessoas); ou
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– se, no estudo a 28 dias, não tiverem sido 
detectados efeitos revelados por substâncias 
claramente relacionadas, ao nível da 
estrutura molecular, com a substância em 
estudo.

(novo, transferido do anexo VI)

Justificação

Esta alteração decorre da alteração ao anexo VI acima referida. É necessário aplicar, 
relativamente às quantidades superiores a 100 toneladas, os mesmos requisitos enunciados 
na proposta da Comissão.

Alteração 277
Anexo VII, ponto 6.7, colunas 1 e 2

Texto da Comissão

6.7.  Efeitos tóxicos na reprodução 6.7.  Estudos não exigidos nos seguintes casos:

– se a substância for reconhecidamente 
cancerígena genotóxica e tiverem sido postas em 
prática medidas adequadas de gestão de riscos; ou

– se a substância for reconhecidamente 
mutagénica para as células germinais e tiverem 
sido postas em prática medidas adequadas de 
gestão de riscos.

6.7.2.  Estudo de efeitos tóxicos no 
desenvolvimento, numa espécie, pela via 
de administração mais apropriada, tendo 
em conta a via provável de exposição 
humana (ponto 31 do anexo X, parte B, 
ou OCDE 414), excepto se já tiver sido 
incluído no quadro do prescrito no 
anexo VI.

6.7.2. O estudo será inicialmente realizado numa 
espécie. A decisão sobre a necessidade de ser 
efectuado um estudo numa segunda espécie basear-
se-á nos resultados do primeiro ensaio.

6.7.3.  Estudo de efeitos tóxicos na 
reprodução em duas gerações, numa 
espécie, em machos e fêmeas, pela via de 
administração mais apropriada, tendo em 
conta a via provável de exposição 
humana, se o estudo a 28 dias ou a 90 
dias apontar para efeitos adversos em 
tecidos ou órgãos reprodutores.

Alteração do Parlamento
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6.7.  Efeitos tóxicos na reprodução 6.7.  Estudos não exigidos nos seguintes casos:

– se a substância for reconhecidamente 
cancerígena genotóxica e tiverem sido postas em 
prática medidas adequadas de gestão de riscos; ou

– se a substância for reconhecidamente 
mutagénica para as células germinais e tiverem 
sido postas em prática medidas adequadas de 
gestão de riscos; ou

– se puder ser excluída qualquer exposição 
humana relevante.

6.7.1.  Despistagem de efeitos tóxicos na 
reprodução/no desenvolvimento, numa 
espécie (OCDE 421), caso as 
informações disponíveis sobre 
substâncias estruturalmente 
relacionadas, as estimativas (Q)SAR e 
métodos in vitro não apontarem para a 
possibilidade de a substância ser tóxica 
para o desenvolvimento.

6.7.1.  Um resultado positivo na despistagem 
será confirmado, neste nível, por um estudo de 
efeitos tóxicos no desenvolvimento, numa 
espécie, pela via de administração mais 
apropriada, tendo em conta a via provável de 
exposição humana (ponto 6.7.2 do anexo VI).

6.7.2.  Estudo de efeitos tóxicos no 
desenvolvimento, pela via de 
administração mais apropriada, tendo em 
conta a via provável de exposição 
humana (ponto 31 do anexo X, parte B, 
ou OCDE 414).

6.7.2.  O estudo será inicialmente realizado numa 
espécie. A decisão sobre a necessidade de ser 
efectuado um estudo numa segunda espécie basear-
se-á nos resultados do primeiro ensaio.

Se, de um estudo de toxicidade por dose repetida 
(90 dias), houver indicações de possíveis efeitos 
tóxicos no desenvolvimento (por exemplo, efeitos 
histopatológicos nas gónadas) ou a substância 
for estruturalmente próxima de uma substância 
reconhecidamente com efeitos tóxicos no 
desenvolvimento, o registando proporá um 
estudo de efeitos tóxicos na reprodução em duas 
gerações (ponto 6.7.3 do anexo VII).

6.7.3.  Estudo de efeitos tóxicos na 
reprodução em duas gerações, numa 
espécie, em machos e fêmeas, pela via de 
administração mais apropriada, tendo em 
conta a via provável de exposição 
humana, se o estudo a 28 dias ou a 90 
dias apontar para efeitos adversos em 
tecidos ou órgãos reprodutores.
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(novo, transferido do anexo VI)

Justificação

Esta alteração decorre da alteração ao anexo VI acima referida. É necessário aplicar, 
relativamente às quantidades superiores a 100 toneladas, os mesmos requisitos enunciados 
na proposta da Comissão.

Alteração 278
Anexo VII, ponto 6.8, coluna 1 (novo, transferido do anexo VI)

6.8.  Toxicocinética 6.8.  Toxicocinética

6.8.1.  Avaliação do comportamento 
toxicocinético da substância, tanto quanto 
possa ser determinado a partir das 
informações relevantes disponíveis

6.8.1.  Avaliação do comportamento 
toxicocinético da substância, tanto quanto 
possa ser determinado a partir das 
informações relevantes disponíveis

(novo, transferido do anexo VI)

Justificação

Esta alteração decorre da alteração ao anexo VI acima referida. É necessário aplicar, 
relativamente às quantidades superiores a 100 toneladas, os mesmos requisitos enunciados 
na proposta da Comissão.

Alteração 279
Anexo VI, ponto 7.1, pontos 7.2.2 a 7.3.1, coluna 1

7.1.  Toxicidade em meio aquático Suprimido

7.2.2.  Abiótica (todo o texto e pontos do 
7.2.2, coluna 1)

Suprimido

7.3.  Destino ambiental e comportamento 
no ambiente (todo o texto e pontos do 7.3, 
coluna 1)

Suprimido

(suprimido e transferido para o anexo VII)

Justificação

O risco de supressão de substâncias da gama de tonelagem de 10 a 100 toneladas criado pela 
proposta da Comissão torna necessária uma redução dos requisitos de informação. Por 
conseguinte, a alteração proposta transfere os requisitos de informação dos pontos 7.1, 7.2.2 
e 7.3 para o anexo VII.
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Alteração 280
Anexo VI, ponto 7.1, pontos 7.2.2 a 7.3.1, coluna 2

7.1.2.  (todo o texto, coluna 2) Suprimido

7.2.2.1. (todo o texto, coluna 2) Suprimido

7.3.1. (todo o texto, coluna 2) Suprimido

(suprimido e transferido para o anexo VII)

Justificação

O risco de supressão de substâncias da gama de tonelagem de 10 a 100 toneladas criado pela 
proposta da Comissão torna necessária uma redução dos requisitos de informação. Por 
conseguinte, a alteração proposta transfere os requisitos de informação dos pontos 7.1, 7.2.2 
e 7.3 para o anexo VII.

Alteração 281
Anexo VII, ponto 7.1, colunas 1 e 2

Texto da Comissão

7.1.  Toxicidade em meio aquático 7.1.  Se a avaliação de segurança química em 
conformidade com o anexo I apontar para a 
necessidade de investigar mais profundamente
os efeitos nos organismos aquáticos, o 
registando proporá um ensaio de toxicidade a 
longo prazo. A escolha do(s) ensaio(s) 
apropriado(s) dependerá dos resultados da 
avaliação de segurança.

7.1.5.  Ensaio de toxicidade a longo prazo em 
Daphnia, excepto se já tiver sido incluído no 
quadro do prescrito no anexo V.

7.1.5.  Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

– se for improvável que a substância atravesse 
membranas biológicas (massa molecular 
superior a 800 ou diâmetro 
molecular superior a 15 Å); ou

– se for improvável a exposição directa ou 
indirecta do compartimento aquático.

7.1.6.  Ensaio de toxicidade a longo prazo em 
peixes, excepto se já tiver sido incluído no 
quadro do prescrito no anexo VI.

7.1.6.  Estudo não exigido nos seguintes 
casos:
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– se for improvável que a substância atravesse 
membranas biológicas (massa molecular 
superior a 800 ou diâmetro 
molecular superior a 15 Å); ou

– se for improvável a exposição directa ou 
indirecta do compartimento aquático.

Devem ser facultadas as informações previstas 
num dos pontos 7.1.6.1, 7.1.6.2 ou 7.1.6.3 
seguintes.

7.1.6.1.  Ensaio de toxicidade em peixes, na 
primeira fase de vida (FELS) (OCDE 210)

7.1.6.1.  Se a substância for potencialmente 
bioacumulável, o registando proporá o ensaio 
de toxicidade FELS, que também poderá ser 
solicitado pela autoridade competente do 
Estado-Membro avaliador em conformidade 
com os artigos 39º, 40º ou 44º.

7.1.6.2.  Ensaio de toxicidade a curto prazo 
em peixes, na fase embrionária e recém-
nascidos (ponto 15 do anexo X, parte C, ou 
OCDE 212)

7.1.6.3.  Teste de crescimento em peixes 
juvenis (ponto 14 do anexo X, parte C, ou 
OCDE 215)

Alteração do Parlamento

7.1.  Toxicidade em meio aquático 7.1.  Se a avaliação de segurança química em 
conformidade com o anexo I apontar para a 
necessidade de investigar mais profundamente 
os efeitos nos organismos aquáticos, o 
registando proporá um ensaio de toxicidade a 
longo prazo. A escolha do(s) ensaio(s) 
apropriado(s) dependerá dos resultados da 
avaliação de segurança.

7.1.2.  Estudo de inibição de crescimento em 
algas

7.1.2.  Estudo não exigido nos seguintes 
casos:
– se a substância for muito insolúvel 
(hidrossolubilidade inferior a 10 µg/l); ou

– se for improvável que a substância 
atravesse membranas biológicas (massa 
molecular superior a 800 ou diâmetro 
molecular superior a 15 Å).
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7.1.3.  Ensaio da toxicidade a curto prazo 
em peixes: o registando poderá ponderar a 
possibilidade de efectuar ensaios de 
toxicidade a longo prazo, em lugar de 
ensaios de toxicidade a curto prazo.

7.1.3.  Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

– se a substância for muito insolúvel 
(hidrossolubilidade inferior a 10 µg/l); ou
– se for improvável que a substância 
atravesse membranas biológicas (massa 
molecular superior a 800 ou diâmetro 
molecular superior a 15 Å); ou
– se existir um estudo de toxicidade a longo 
prazo.

Se a comparação da exposição ambiental 
(prevista) com os resultados dos dados de 
toxicidade a curto prazo em meio aquático 
apontar para a necessidade de investigar 
mais profundamente os efeitos nos 
organismos aquáticos, o registando proporá
o estudo de toxicidade a longo prazo em 
meio aquático em peixes (ponto 7.1.6 do 
anexo VII), que também poderá ser 
solicitado pela autoridade competente do 
Estado-Membro avaliador em conformidade 
com os artigos 39º, 40º e 44º.

Se a substância for pouco hidrossolúvel 
(hidrossolubilidade inferior a 1 mg/l), deve 
ser ponderado o estudo de toxicidade a 
longo prazo em meio aquático em peixes 
(ponto 7.1.6 do anexo VII).

7.1.4.  Ensaio de inibição respiratória em 
lamas activadas, salvo se for baixa a 
probabilidade de emissão para sistemas de 
tratamento de águas residuais

7.1.4.  Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

– se a substância for muito insolúvel 
(hidrossolubilidade inferior a 10 µg/l); ou

– se se determinar que a substância é
facilmente biodegradável e as concentrações 
utilizadas nos ensaios se situarem na gama 
de concentrações que seja de esperar nos 
afluxos às estações de tratamento de águas 
residuais.
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Se, dos dados disponíveis, resultar ser 
provável que a substância seja um inibidor 
do crescimento microbiano ou da função 
microbiana, o estudo pode ser substituído 
por um ensaio de inibição da nitrificação.

7.1.5.  Ensaio de toxicidade a longo prazo em 
Daphnia, excepto se já tiver sido incluído no 
quadro do prescrito no anexo V.

7.1.5.  Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

– se for improvável que a substância atravesse 
membranas biológicas (massa molecular 
superior a 800 ou diâmetro 
molecular superior a 15 Å); ou

– se for improvável a exposição directa ou 
indirecta do compartimento aquático.

7.1.6.  Ensaio de toxicidade a longo prazo em 
peixes, excepto se já tiver sido incluído no 
quadro do prescrito no anexo VI.

7.1.6.  Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

– se for improvável que a substância atravesse 
membranas biológicas (massa molecular 
superior a 800 ou diâmetro 
molecular superior a 15 Å); ou

– se for improvável a exposição directa ou 
indirecta do compartimento aquático.

Devem ser facultadas as informações previstas 
num dos pontos 7.1.6.1, 7.1.6.2 ou 7.1.6.3 
seguintes.

7.1.6.1.  Ensaio de toxicidade em peixes, na 
primeira fase de vida (FELS) (OCDE 210)

7.1.6.1.  Se a substância for potencialmente 
bioacumulável, o registando proporá o ensaio 
de toxicidade FELS, que também poderá ser 
solicitado pela autoridade competente do 
Estado-Membro avaliador em conformidade 
com os artigos 39º, 40º ou 44º.

7.1.6.2.  Ensaio de toxicidade a curto prazo 
em peixes, na fase embrionária e recém-
nascidos (ponto 15 do anexo X, parte C, ou 
OCDE 212)

7.1.6.3.  Teste de crescimento em peixes 
juvenis (ponto 14 do anexo X, parte C, ou 
OCDE 215)

(novo, transferido do anexo VI)
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Justificação

Esta alteração decorre da alteração ao anexo VI acima referida. É necessário aplicar, 
relativamente às quantidades superiores a 100 toneladas, os mesmos requisitos enunciados 
na proposta da Comissão.

Alteração 282
Anexo VII, ponto 7.2.1 bis (novo), colunas 1 e 2

Alteração do Parlamento

7.2.1 bis.     Abiótica

7.2.1 bis.1.  Hidrólise em função do pH. 7.2.1 bis.1.  Estudo não exigido nos 
seguintes casos: 

– se a substância for facilmente 
biodegradável; ou

– se a hidrossolubilidade da substância for 
inferior a 10 µg/l.

(novo, transferido do anexo VI)

Justificação

Esta alteração decorre da alteração ao anexo VI acima referida. É necessário aplicar, 
relativamente às quantidades superiores a 100 toneladas, os mesmos requisitos enunciados 
na proposta da Comissão.

Alteração 283
Anexo VII, ponto 7.3, colunas 1 e 2

Texto da Comissão

7.3.  Destino ambiental e comportamento no 
ambiente

7.3.2.  Bioconcentração em (numa) 
espécie(s) aquática(s), de preferência de 
peixes

7.3.2.  Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

– se a substância tiver um baixo potencial de 
bioacumulação (log Koctanol-água < 3); ou

– se for improvável que a substância 
atravesse membranas biológicas (massa 
molecular superior a 800 ou diâmetro 
molecular superior a 15 Å); ou
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– se for improvável a exposição directa ou 
indirecta do compartimento aquático.

7.3.3.  Outros estudos de 
adsorção/dessorção, em função dos
resultados do estudo requerido no anexo VI

7.3.3.  Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

– se, com base nas propriedades físico-
químicas, for de esperar que a substância 
tenha um baixo potencial de adsorção (por 
exemplo, se a substância tiver um baixo
coeficiente de partição octanol-água); ou

– se a substância se decompuser 
rapidamente.

Alteração do Parlamento

7.3.  Destino ambiental e comportamento 
no ambiente

7.3.1.  Estudo de despistagem da 
adsorção/dessorção

7.3.1.  Estudo não exigido nos seguintes casos:

– se, com base nas propriedades físico-químicas, 
for de esperar que a substância tenha um baixo 
potencial de adsorção (por exemplo, se a 
substância tiver um baixo coeficiente de partição 
octanol-água); ou

– se a substância se decompuser rapidamente.
7.3.2.  Bioconcentração em (numa) 
espécie(s) aquática(s), de preferência de 
peixes

7.3.2.  Estudo não exigido nos seguintes casos:

– se a substância tiver um baixo potencial de 
bioacumulação (log Koctanol-água < 3); ou

– se for improvável que a substância atravesse 
membranas biológicas (massa molecular superior 
a 800 ou diâmetro molecular superior a 15 Å); ou

– se for improvável a exposição directa ou 
indirecta do compartimento aquático.

7.3.3.  Outros estudos de 
adsorção/dessorção, em função dos 
resultados do estudo requerido no 
anexo VI

7.3.3.  Estudo não exigido nos seguintes casos:
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– se, com base nas propriedades físico-químicas, 
for de esperar que a substância tenha um baixo 
potencial de adsorção (por exemplo, se a 
substância tiver um baixo coeficiente de partição 
octanol-água); ou

– se a substância se decompuser rapidamente.

(novo, transferido do anexo VI)

Justificação

Esta alteração decorre da alteração ao anexo VI acima referida. É necessário aplicar, 
relativamente às quantidades superiores a 100 toneladas, os mesmos requisitos enunciados 
na proposta da Comissão.

Alteração 284
Anexo IX, ponto 3

Em função do(s) perfil(is) de exposição 
definido(s) no relatório de segurança 
química, poderão ser dispensados ensaios 
previstos nos anexos VII e VIII.

3.1 Em função do(s) perfil(is) de exposição
ou das categorias de utilização e exposição
definido(s) no relatório de segurança 
química, poderão ser dispensados ensaios 
previstos nos anexos VI a VIII.

3.2  Será considerada aceitável a dispensa 
de informação se:

i) no local de trabalho, a concentração de 
ar ambiente não exceder 50 µg/m3.
ii) o fabrico e a(s) utilização(ões) 
identificada(s) de uma substância se 
realizar apenas em instalações fechadas. 
iii) a substância for utilizada, no sector 
industrial ou comercial, numa preparação 
com uma concentração volumétrica 
máxima de 0,1%.

iv) a substância for utilizada por 
consumidores particulares em 
concentrações que não excedam 0,1%.

v) a substância for utilizada no fabrico de 
produtos destinados aos consumidores e:
a) a substância desaparecer completamente 
durante o processo de fabrico do produto; 
ou
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b) a substância for integrada de forma 
permanente num composto no produto ou 
ficar, de outro modo, completamente 
contida no produto.

Será sempre necessário fornecer 
documentação e justificações adequadas.

3.3 Será necessário, em todos os outros 
casos, fornecer documentação e justificações 
adequadas, incluindo as seguintes:

i) tipos de compartimentos ambientais;

ii) populações humanas expostas;

iii) medidas de gestão dos riscos;
iv) vias de exposição;

v) duração e frequência da exposição;

vi) protecção da vida animal.

Alteração 285
Anexo IX, secção 1.1.2 

Os dados serão considerados equivalentes a 
dados gerados pelo ensaio correspondente 
do anexo X se as condições seguintes forem 
satisfeitas:

Os dados obtidos em um ou vários ensaios 
serão considerados equivalentes a dados 
gerados pelo ensaio correspondente do 
anexo X se as condições seguintes forem 
satisfeitas:

(1)  Adequação aos fins de classificação e 
rotulagem e de avaliação de riscos;

(1)  Adequação aos fins de classificação e 
rotulagem e de avaliação de riscos, se o 
parâmetro for crítico;

(2)  Cobertura adequada e fiável dos 
parâmetros importantes cujo estudo seja 
previsto no ensaio correspondente do 
anexo X;

(2)  Cobertura adequada e fiável dos 
parâmetros importantes cujo estudo seja 
previsto no ensaio correspondente do 
anexo X;

(3)  Duração da exposição comparável ou 
superior à do ensaio correspondente do 
anexo X, se a duração da exposição for um 
parâmetro relevante; e

(3)  Duração da exposição comparável ou 
superior à do ensaio correspondente do 
anexo X, se a duração da exposição for um 
parâmetro relevante; e

(4)  Fornecimento de documentação 
adequada e fiável sobre o estudo em causa.

(4)  Fornecimento de documentação 
adequada e fiável sobre o estudo em causa. 
Será sempre necessário fornecer 
documentação adequada e fiável.

Justificação

O texto actual exige que os dados obtidos em quaisquer ensaios satisfaçam quatro critérios. 
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Esta exigência é inútil em caso de suficiência de prova obtida a partir de ensaios realizados:
em condições menos severas, ou−

se um parâmetro indicar a ausência de perigo ou de risco.−

Conjugados entre si, os múltiplos ensaios podem preencher a função de um ensaio.

Alteração 286
Anexo IX, secção 1.5 

As substâncias cujas propriedades físico-
químicas, toxicológicas e ecotoxicológicas 
forem presumivelmente semelhantes ou que 
seguirem um padrão regular, devido a 
semelhanças estruturais, poderão ser 
consideradas um grupo ou uma “categoria”
de substâncias. A aplicação do conceito de 
grupo pressupõe que as propriedades 
físico-químicas, os efeitos na saúde humana e 
o destino ou os efeitos ambientais possam ser 
previstos, a partir dos dados correspondentes 
a uma substância de referência do grupo, por 
interpolação, para outras substâncias do 
grupo (método comparativo por interpolação - 
“read-accross approach” em língua inglesa). 
Este processo evita que tenham de ensaiar-se 
todas as substâncias em relação a todos os 
parâmetros.

As substâncias cujas propriedades físico-
químicas, toxicológicas e ecotoxicológicas 
forem presumivelmente semelhantes ou que 
seguirem um padrão regular, devido a 
semelhanças estruturais, poderão ser 
consideradas um grupo ou uma “categoria”
de substâncias. A aplicação do conceito de 
grupo pressupõe que as propriedades 
físico-químicas, os efeitos na saúde humana e 
o destino ou os efeitos ambientais possam ser 
previstos, a partir dos dados correspondentes 
a uma substância de referência do grupo, por 
interpolação, para outras substâncias do 
grupo (método comparativo por interpolação - 
“read-accross approach” em língua inglesa). 
Este processo evita que tenham de ensaiar-se 
todas as substâncias em relação a todos os 
parâmetros.

As semelhanças podem ter por base: As semelhanças podem ter por base:

(1)  Um grupo funcional comum; (1) Um grupo funcional comum;

(2)  A existência de precursores comuns e/ou 
a previsível ocorrência de produtos de 
degradação comuns por processos físicos ou 
biológicos, resultando em substâncias 
químicas de estrutura semelhante; ou

(2)  A existência de precursores comuns e/ou 
a previsível ocorrência de produtos de 
degradação comuns por processos físicos ou 
biológicos, resultando em substâncias 
químicas de estrutura semelhante; ou

(3)  Um padrão constante de variação da 
potência das propriedades na categoria.

(3)  Um padrão constante de variação da 
potência das propriedades na categoria e um 
mecanismo de acção comum.
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Se for aplicado o conceito de grupo, as 
substâncias serão classificadas e rotuladas na 
mesma base.

Se for aplicado o conceito de grupo, as 
substâncias serão classificadas e rotuladas na 
mesma base. Os parâmetros para a 
classificação e rotulagem, bem como para 
a avaliação dos riscos das substâncias 
complexas e de composição variável, 
podem ser determinados a partir de dados 
relativos aos seus componentes 
significativos, com base nas suas 
concentrações máximas na substância. No 
prazo de dois anos após a entrada em vigor 
do presente regulamento, a Agência e cada 
um dos sectores decidirão sobre uma 
metodologia pormenorizada.

Será sempre necessário fornecer 
documentação adequada e fiável.

Será sempre necessário fornecer 
documentação adequada e fiável.

Justificação

Esta alteração melhorará a aplicabilidade do sistema REACH. Permite o agrupamento de 
substâncias com o mesmo perfil de toxicidade e o recurso ao método comparativo por 
interpolação. Além disso, melhora a fiabilidade dos dados relativos a substâncias complexas 
e de composição variável.

Alteração 287
Anexo XI, introdução, parágrafo 1 



AD\579754PT.doc 181/172 PE 353.595v03-00

PT

O objectivo do presente anexo consiste em 
estabelecer a avaliação e documentação 
pelos utilizadores a jusante de que os riscos 
decorrentes da(s) substância(s) que utilizam 
são controlados de forma adequada durante 
uma utilização não abrangida pela ficha de 
segurança fornecida e de que outros 
utilizadores a jusante na cadeia de produção 
podem controlar os riscos de forma 
adequada. A avaliação deverá abranger a 
totalidade do ciclo de vida da substância a 
partir da sua recepção pelo utilizador a 
jusante, para sua própria utilização e para as 
utilizações subsequentes identificadas na 
cadeia de produção. A avaliação deverá
abranger a utilização da substância 
isoladamente, bem como incluída numa 
preparação ou num artigo.

O objectivo do presente anexo consiste em 
estabelecer a avaliação e documentação 
pelos utilizadores a jusante de que os riscos 
decorrentes da(s) substância(s) que utilizam 
são controlados de forma adequada durante 
uma utilização não abrangida pela ficha de 
segurança fornecida e de que outros 
utilizadores a jusante na cadeia de produção 
podem controlar os riscos de forma 
adequada. A avaliação deverá abranger a 
totalidade do ciclo de vida da substância a 
partir da sua recepção pelo utilizador a 
jusante, para sua própria utilização e para as 
utilizações subsequentes em quantidades 
iguais ou superiores a uma tonelada por 
ano identificadas na cadeia de produção. A 
avaliação deverá abranger a utilização da 
substância isoladamente, bem como incluída 
numa preparação ou num artigo.

Justificação

Reforça a eficácia limitando as utilizações que deverão ser tidas em conta no relatório de 
segurança química às quantidades iguais ou superiores a uma tonelada. De acordo com a 
proposta da Comissão, cada utilização teria de ser examinada, mesmo que as quantidades 
fossem muito reduzidas.
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