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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão do Ambiente, da Saúde 
Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
CONSIDERANDO 1

(1) A livre circulação das substâncias, 
estremes, em preparações ou em artigos, é
um aspecto essencial do mercado interno e 
contribui significativamente para a saúde e o 
bem-estar dos consumidores e dos 
trabalhadores, assim como para os seus 
interesses sociais e económicos e para a 
competitividade da indústria química.

(1) A livre circulação das substâncias, 
estremes, em preparações ou em artigos de 
forma segura, não burocrática e eficiente 
do ponto de vista dos custos, é um aspecto 
essencial do mercado interno e contribui 
significativamente para a saúde e o bem-estar 
dos consumidores e dos trabalhadores, assim 
como para os seus interesses sociais e 
económicos e para a competitividade da 
indústria química.

Justificação

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

Alteração 2
CONSIDERANDO 3
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(3) Deve assegurar-se um elevado nível de 
protecção da saúde e do ambiente na 
aproximação das disposições legislativas 
relativas a substâncias, com o intuito de 
atingir o desenvolvimento sustentável; essas 
disposições legislativas devem ser aplicadas 
de forma não discriminatória, quer as 
substâncias químicas sejam comercializadas 
no mercado interno quer a nível 
internacional.

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

Or. de

Justificação

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

Alteração 3
CONSIDERANDO 4 BIS (novo)

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

Alteração 4
CONSIDERANDO 8 BIS (novo)
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(8 bis) Qualquer fabricante, importador ou 
utilizador a jusante que efectue ou tencione 
efectuar operações que envolvam uma 
substância, uma preparação ou um artigo 
do qual façam parte essa substância ou 
preparação, nomeadamente o seu fabrico, 
importação e aplicação, que saiba ou possa 
razoavelmente prever que essas operações 
podem ter efeitos negativos para a saúde 
humana ou para o ambiente deve tomar 
todas as medidas que possam ser 
razoavelmente exigidas para evitar, limitar 
ou remediar esses efeitos.

Justificação

O princípio do "dever de prudência" deve ser enunciado como um princípio geral e não como 
uma obrigação.

Alteração 5
CONSIDERANDO 17

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

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

Justificação

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

Alteração 6
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CONSIDERANDO 34 BIS (novo)

(34 bis) A fim de promover os ensaios que 
não envolvam animais, a Comissão, os 
Estados-Membros e a indústria deveriam 
consagrar um maior volume de recursos ao 
desenvolvimento, à validação e à aceitação 
de ensaios que não envolvam animais.

Justificação

A exposição de motivos enuncia a "promoção de ensaios que não envolvam animais" como 
um objectivo da proposta, mas o texto não inclui quaisquer medidas tendentes à sua 
consecução. Em particular, não há quaisquer referências a um aumento de financiamento de 
projectos destinados a substituir os ensaios em animais.

Alteração 7
CONSIDERANDO 47 BIS (NOVO)

(47 bis) A fim de prevenir os ensaios que 
envolvem animais e de realizar poupanças, 
as autoridades competentes deveriam 
consultar o Centro Europeu de Validação 
de Métodos Alternativos (ECVAM) quando 
procedem à apreciação de propostas de 
experimentação que implicam ensaios em 
animais vertebrados.

Justificação

Dada a celeridade da evolução neste domínio científico, importante se afigura que, quando 
procedem à avaliação das propostas de ensaios, as autoridades competentes disponham de 
actualizados conhecimentos, experiências e informações especializadas sobre o 
desenvolvimento de ensaios alternativos.

Alteração 8
CONSIDERANDO 62
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(62)  Para preparar uma proposta de 
restrições e para que essa legislação funcione 
eficazmente, devem existir boas formas de 
cooperação, coordenação e informação entre 
os Estados-Membros, a Agência, outros 
organismos da Comunidade, a Comissão e as 
partes interessadas.

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

Justificação

Coerência com alterações anteriores.

Alteração 9
CONSIDERANDO 104 BIS (novo)

(104 bis) O impacto da proposta de 
regulamento REACH sobre a 
competitividade das empresas estabelecidas 
na UE não foi suficientemente examinado. 
Esta asserção aplica-se em particular no 
caso dos utilizadores a jusante de 
substâncias químicas, das PME e das 
actividades de produção mais "livres" e 
mais vulneráveis.

Justificação

A principal deficiência dos estudos sobre o impacto do REACH é provavelmente o 
pressuposto de que a indústria funciona numa economia fechada, ignorando todas as 
mudanças da competitividade da indústria comunitária (química e não química) resultantes 
da entrada de artigos importados do estrangeiro "à margem do sistema REACH". As 
consequências sobre as opções de localização dos investidores industriais e as suas 
incidências sobre o desemprego na UE não devem ser descuradas. A ausência deste tipo de 
preocupações na exposição inicial da proposta da Comissão e a ausência de qualquer estudo 
fiável sobre as fases subsequentes constituem uma das lacunas mais graves da proposta
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Alteração 10
CONSIDERANDO 104 TER (novo)

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

Justificação

É importante que produtores e importadores que já se encontram registados ao abrigo de 
outras normas de organizações internacionais incorram em custos burocráticos e financeiros 
adicionais mínimos para observarem o sistema REACH. Afigura-se indispensável que os 
produtores da UE não estejam sujeitos à concorrência desleal de outras regiões "livres" do 
sistema REACH.

Alteração 11
CONSIDERANDO 104 QUATER (novo)

(104 quater) Os artigos 6°, 21° e 26° devem 
ser revistos à luz das propostas do Reino 
Unido, da Hungria, de Malta e da 
Eslovénia, bem como das propostas das 
câmaras de comércio e indústria, a fim de 
reduzir ao mínimo possível os custos e a 
burocracia, garantir os objectivos de 
protecção da saúde e do ambiente da 
proposta REACH e criar condições 
equitativas entre a produção interna e os 
artigos acabados importados.

Justificação

Esta alteração é por si só elucidativa.
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Alteração 12
ARTIGO 1, PONTO 3

3. O presente regulamento baseia-se no 
princípio de que cabe aos fabricantes, 
importadores e utilizadores a jusante 
garantir que as substâncias que fabricam, 
colocam no mercado, importam ou 
utilizam não afectam negativamente a 
saúde humana nem o ambiente. As suas 
disposições sustentam-se no princípio da 
precaução.

Suprimido

Justificação

O princípio do "dever de prudência" deve ser enunciado como um princípio geral e não como 
uma obrigação.

Alteração 13
ARTIGO 6, PONTO 1

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

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

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

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

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

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

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

c) a libertação da substância constituir uma 
função específica do artigo em condições de 
utilização normais e razoavelmente 
previsíveis
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c bis) a substância libertada integrar uma 
preparação, a substância estiver presente
na(s) preparação(ões) libertadas do artigo 
em concentrações iguais ou superiores ao 
mais baixo de qualquer um dos seguintes 
níveis:

- as concentrações especificadas no Anexo 
I da Directiva 67/548/CE  ou

- as concentrações mencionadas na Parte A 
e B do Anexo II da Directiva 1999/45/CE, 
se não figurar nenhum limite de 
concentração para a substância em 
preparações no Anexo I da directiva 
67/548/CE,

- 0,1% se a substância satisfizer os critérios 
constantes do Anexo XII;
c ter) a substância não tiver sido registada 
para essa utilização por um agente a 
montante na cadeia de abastecimento; e

c quater) a substância não estiver isenta da 
obrigação de registo, nos termos dos 
anexos II e III.

Justificação

O conceito "tipo de artigo" não se encontra definido na proposta e suscita incerteza jurídica 
a menos que seja suprimido. Os limites de concentração aditados ao nº 1, ponto c bis)  do 
artigo 6º são retirados da actual directiva aplicável às preparações (1999/45/CE), nos termos 
da qual as substâncias presentes nas preparações deixam de ser consideradas perigosas se 
não excederem estes limites. Especifica-se no nº 1, ponto c ter) do artigo 6º que as 
informações sobre as substâncias presentes nos produtos são comunicadas a jusante da 
cadeia de abastecimento caso a produção de um artigo tiver uma utilização determinada.

Alteração 14
ARTIGO 6, PONTO 2

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

2. A Agência adoptará uma decisão que 
obriga o produtor ou o importador de 
artigos a registarem, nos termos do 
presente título, qualquer substância contida 
nesses artigos, caso se verifiquem todas as 
condições seguintes:
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a) a substância estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano,

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

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

b)a Agência tiver suspeitas de que:

(i) a substância foi libertada pelo produto e

(ii) a libertação da substância contida nos 
artigos apresenta um risco para a saúde 
humana ou o ambiente;

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

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

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

Suprimido

Justificação

O nº 2 do artigo 6º reporta-se a substâncias que são libertadas acidentalmente dos artigos. A 
Comissão propõe fazer depender, nesse caso, o pedido de registo por parte da Agência da 
informação que o próprio produtor ou importador fornecerá, o que privará a Agência de 
qualquer direito de iniciativa. Além disso, as condições aplicáveis à prestação de 
informações são também pouco claras.

A alteração proposta habilita a Agência a requerer ao produtor ou ao importador 
informações suplementares, caso a Agência tenha razões para suspeitar que está perante a 
presença de riscos (esta disposição permite também assegurar a compatibilidade com a 
OMC).

Alteração 15
ARTIGO 6, PONTO 3
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3. Se se verificarem as condições 
enunciadas no nº 2, as informações a 
notificar, apresentadas no formato 
especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108º, incluirão 
o seguinte:

suprimido

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

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

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

d) A classificação da substância;

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

Justificação

Decorre da anterior alteração ao nº 2 do artigo 6º. A informação será a requerida no caso de 
todos os registos.

Alteração 16
ARTIGO 6, PONTO 4

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

Suprimido

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

Alteração 17
ARTIGO 6, PONTO 5

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

suprimido

Justificação

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

Alteração 18
ARTIGO 6, PONTO 6

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

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

Justificação

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

Alteração 19
ARTIGO 6, PONTO 7

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

7. Para efeitos de registo em conformidade 
com o nº 1, aplicam-se os prazos 
especificados para as substâncias estremes 
ou em preparações.

Justificação

Esta alteração visa assegurar que as substâncias em preparações sejam registadas nos 
mesmos prazos, medida que é igualmente aplicável aos fabricantes na Europa. Neste caso, 
pelo menos, poderá ser evitada uma distorção da concorrência.
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Alteração 20
ARTIGO 6-B (novo)

Artigo 6º-B

Marca de qualidade europeia
Será criada uma marca especial 
"Conforme ao sistema REACH", a fim de 
cometer aos consumidores o direito de 
opção. Esta marca será passível de 
atribuição aos produtos fabricados e 
importados na UE que satisfaçam todos os 
requisitos REACH.

Justificação

A criação de uma marca a imprimir nos artigos tornaria possível identificar e promover os 
envolvidos no processo de produção que obedecem aos requisitos decorrentes do presente 
Regulamento.

Alteração 21
ARTIGO 6 B (novo), TÍTULO

Transmissão e divisão de registos "Registos 
de grupo"

Justificação

Quando um registando deixe de querer fazer uso do seu registo, deve ser-lhe possível 
transmitir os direitos de que é titular no âmbito do registo.

Alteração 22
ARTIGO 6 BIS (novo) , PONTO 1 

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

Quando um registando deixe de querer fazer uso do seu registo, deve ser-lhe possível 
transmitir os direitos de que é titular no âmbito do registo

Alteração 23
ARTIGO 6 TER (NOVO), PONTO 2 

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

Justificação

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

Alteração 24
ARTIGO 6 TER (NOVO), PONTO 3
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3. O nº 2 aplica-se igualmente caso a 
empresa-mãe ou a filial não estejam 
estabelecidas no território da União 
Europeia. A entidade jurídica designada 
para efectuar o registo em grupo deve estar 
estabelecida no território da União 
Europeia.

Justificação

No interior de consórcios, são fornecidos produtos a utilizadores oriundos de unidades de 
produção diversas da UE, que podem pertencer a diferentes filiais. O fornecimento de 
produtos no interior de um consórcio é frequentemente coordenado por uma unidade, que 
pode fazer parte da empresa-mãe ou de um consórcio. O registo em grupo constituiria uma 
solução adequada para reduzir os custos e a burocracia nestes casos.

Alteração 25
ARTIGO 10, PONTO 1, PARÁGRAFOS 1 A 3

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

1. Quando se previr o fabrico de uma 
substância na Comunidade por dois ou mais 
fabricantes e/ou a importação por dois ou 
mais importadores, estes poderão formar um 
consórcio para efectuar o registo. 

A fim de apoiar as empresas que 
constituem consórcios no plano da 
observância das disposições previstas no 
direito da concorrência, incumbe à
Comissão elaborar orientações de natureza 
vinculativa.

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

O fabricante ou importador que apresenta o 
registo em nome dos outros membros do 
consórcio apresentará as informações 
especificadas na alínea a), subalíneas iv), vi), 
vii), viii) e ix), do artigo 9.º Cada consórcio 
pode também apresentar conjuntamente a 
informação especificada na alínea a), 
subalíneas i), ii), e iii), do artigo 9º.. 

Justificação

São necessárias orientações para efeitos de apoio à constituição e actividade dos consórcios 
e para impedir, neste contexto, eventuais violações do direito da concorrência. Aquando da 
apresentação conjunta de informações, será suficiente que um fabricante ou importador que 
representa outros membros do consórcio produza uma declaração em conformidade com a 
alínea a), subalínea viii), do artigo 9°. Além disso, deverá ser possível que as informações a 
que se refere a alínea a), subalíneas i) a iii), do artigo 9° sejam apresentadas conjuntamente, 
quando os membros do consórcio assim o desejarem. Não deveria ser fixado um limiar rígido 
(um terço) para os custos de registo, dado que o incentivo à constituição de consórcios 
ficaria circunscrito a consórcios constituídos por duas partes. Apenas esses consórcios 
beneficiariam da redução de custos. Em contrapartida, uma repartição de custos sem limites 
fixos cria estímulos à redução de custos também para grandes consórcios.

Alteração 26
ARTIGO 10, PONTO 2

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

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

Justificação

Dentro de cada consórcio formado voluntariamente, devem os membros ter a possibilidade 
de serem eles próprios a repartir os custos.
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Alteração 27
ARTIGO 19, PONTO 1

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 21º, 
não serão fabricadas na Comunidade nem 
importadas substâncias que não tenham sido 
registadas de acordo com as disposições 
aplicáveis do presente título.

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 21º, 
não serão fabricadas na Comunidade nem 
importadas substâncias que não tenham sido 
registadas de acordo com as disposições 
aplicáveis do presente título.

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

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

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

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

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

Justificação

O segundo parágrafo indica que qualquer produção deve cessar até notificação em 
contrário. Este facto perturbará o mercado e as actividades das empresas. As linhas de 
produção devem continuar até a Agência dar indicação em contrário.
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A retirada do mercado das substâncias ou das suas utilizações específicas afectaria um 
grande número de preparações e de fórmulas de fabrico que exigem trabalhos de 
reformulação e de validação de longa duração. Por conseguinte, os utilizadores a jusante 
têm necessidade de tempo para reformular e validar as novas fórmulas, mantendo 
simultaneamente as suas actividades de produção. Isto só será possível se os fornecedores 
dispuserem de um período para eliminar progressivamente as substâncias.

Alteração 28
ARTIGO 23, PONTO 1

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

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

A fim de limitar uma duplicação 
desnecessária de outros ensaios, recomenda-
se vivamente que os registandos partilhem 
os resultados de estudos efectuados e outros 
dados.

Alteração 29
ARTIGO 23, PONTO 2
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2. A partilha e a apresentação conjunta de 
informações nos termos do presente 
regulamento dirá respeito a dados técnicos e, 
em especial, a informações relacionadas com 
as propriedades intrínsecas das substâncias. 
Os registandos deverão abster-se de trocar 
informações respeitantes ao seu 
comportamento comercial e, nomeadamente, 
no que diz respeito às capacidades de 
produção, aos volumes de produção ou de 
vendas, aos volumes de importação ou às 
quotas de mercado

2. A partilha e a apresentação conjunta de 
informações nos termos do presente 
regulamento dirá respeito a dados técnicos e, 
em especial, a informações relacionadas com 
as propriedades intrínsecas das substâncias. 
Os registandos deverão abster-se de trocar 
informações respeitantes ao seu 
comportamento comercial e, nomeadamente, 
no que diz respeito às capacidades de 
produção, aos volumes de produção ou de 
vendas, aos volumes de importação ou às 
quotas de mercado. A Comissão adoptará
directivas em matéria de observância das 
regras de concorrência no contexto da 
partilha de dados.

Alteração 30
ARTIGO 23, PONTO 3

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

3. A partilha de dados está sujeita ao 
pagamento de uma compensação 
financeira. A título de excepção, a Agência 
poderá disponibilizar gratuitamente a um 
registando ou potencial registando os 
resumos de estudos ou resumos consistentes 
de estudos que impliquem ensaios em 
animais vertebrados, apresentados no 
quadro de um registo há pelo menos 15 anos, 
nas condições previstas no artigo 25º, 
relativo às substâncias de integração não 
progressiva, e no artigo 28º, relativo às 
substâncias de integração progressiva.

Justificação

A fim de manter um incentivo à inovação, a obrigatoriedade da partilha de dados deveria ser 
limitada aos resumos de estudos e aos resumos consistentes de estudos que impliquem ensaios 
em animais vertebrados. É esse também o entendimento que resulta do nº 4 do artigo 23º. Por 
razões de direitos de propriedade, a partilha de dados obrigatória deveria estar sempre 
sujeita a uma compensação financeira. A fim de harmonizar a presente legislação com 
regulamentações análogas (como a que rege os biocidas, por exemplo), o prazo fixado para o 
pagamento da compensação deveria ser alargado para 15 anos.
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Alteração 31
ARTIGO 23, PONTO 4 BIS (NOVO) 

4 bis. Qualquer produtor, importador ou 
utilizador a jusante pode nomear um 
terceiro como seu representante para todos 
os procedimentos referidos no presente 
título.

Justificação

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

Alteração 32
ARTIGO 24, PONTOS 1 e 2

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

suprimido

2. O potencial registando consultará a base 
de dados mencionada no n.º 2, alínea d), 
do artigo 73.º para averiguar se a mesma 
substância já foi registada.

Justificação

Estes números são supérfluos, uma vez que, nos termos do nº 3, o registando deve consultar 
sempre a Agência, mesmo que tenha efectuado anteriormente uma pesquisa na base de 
dados.

Alteração 33
ARTIGO 24, PONTO 3
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3. O potencial registando consultará a 
Agência para saber se já foi apresentado 
algum registo para a mesma substância.
Com o seu pedido de informação, fornecerá
à Agência todas as informações indicadas a 
seguir: 

3. Antes da realização de ensaios que 
envolvam animais vertebrados com vista ao 
cumprimento dos requisitos de informação 
para o registo, o potencial registando 
consultará a Agência para saber se já
existem as informações de que necessita 
sobre ensaios que envolvam animais 
vertebrados para a mesma substância. Com 
o seu pedido de informação, fornecerá à
Agência todas as informações indicadas a 
seguir:

a) a sua identidade; a) a sua identidade;

b) A identidade da substância, conforme 
especificado nos pontos 2.1 e 2.3 do anexo 
IV;

b) A identidade da substância, conforme 
especificado nos pontos 2.1 e 2.3 do anexo 
IV;

c) Os requisitos de informação para os quais 
teria de realizar novos estudos envolvendo 
animais vertebrados;

c) Os requisitos de informação para os quais 
teria de realizar novos estudos envolvendo 
animais vertebrados;

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

Justificação

Não é determinante o facto de ter sido ou não efectuado o registo da substância. Em vez 
disso, a investigação deve assentar na existência prévia de ensaios que envolvam animais 
vertebrados. Neste contexto, a Agência deve ter igualmente em conta ensaios deste tipo 
disponíveis por outros motivos (ver artigo 23º, nº 1, terceira frase).

Além disso, a comunicação de que uma substância já foi registada constituiria uma 
informação relevante do ponto de vista da concorrência para o potencial registando. Esta 
possibilidade de pesquisa de mercado deve ser evitada. Aos estudos envolvendo animais não 
vertebrados aplica-se o artigo 23º bis (novo).

Alteração 34
ARTIGO 24, PONTO 4
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4. Se a mesma substância nunca tiver sido 
registada, a Agência informará o potencial 
registando em conformidade.

4. Assim que a Agência tiver a certeza de 
que o potencial registando tenciona 
fabricar ou importar a substância,  
verificará se a Comissão dispõe das 
informações sobre os estudos envolvendo 
animais vertebrados referidos na alínea c) 
do nº 1 ou se já foi apresentado um pedido 
prévio, nos termos do nº 1. Se não for esse 
o caso, a Agência perguntará às 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros se dispõem dos dados ou 
outras informações. A Agência comunicará
ao potencial registando os resultados da 
sua verificação.

Justificação

Ver justificação relativa ao nº 3, primeira frase. Convém evitar uma pesquisa de mercado. 
Além disso, a disposição representa um encargo burocrático desnecessário para a Agência. É
importante que a Agência se certifique de que o requerente tenciona realmente fabricar a 
substância (evitar uma pesquisa de mercado).

A alteração proposta permite, todavia, que o requerente saiba se determinados estudos 
experimentais realizados com animais vertebrados já existem e se a concorrência já
apresentou pedidos análogos. Esta última informação é necessária para que o artigo 25º bis 
produza efeitos.

Alteração 35
ARTIGO 24, PONTO 5
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5. Se a mesma substância tiver sido registada 
há menos de 10 anos, a Agência comunicará
imediatamente ao potencial registando os 
nomes e endereços do(s) anterior(es) 
registando(s) e dos resumos de estudos ou 
resumos consistentes de estudos pertinentes, 
consoante o caso, por ele(s) já apresentados 
e que envolvam animais vertebrados.

5. Se a mesma substância tiver sido registada 
há menos de 10 anos, a Agência começará
por contactar o anterior registando, a fim 
de verificar se este deseja que o seu nome 
seja dado a conhecer. Caso o mesmo dê o 
seu acordo a que o seu nome seja dado a 
conhecer, a Agência comunicará
imediatamente ao potencial registando os 
nomes e endereços do(s) anterior(es) 
registando(s). Em todo o caso, a Agência 
informará sem demora dos resumos de 
estudos ou resumos consistentes de estudos 
pertinentes, consoante o caso, por ele(s) já
apresentados e que envolvam animais 
vertebrados.

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

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

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

A Agência comunicará simultaneamente aos 
registandos anteriores o nome e o endereço 
do potencial registando.

A Agência comunicará simultaneamente aos 
registandos anteriores o nome e o endereço 
do potencial registando ou o terceiro 
designado para o representar na acepção 
do disposto no nº 4 bis (novo) do artigo 23º.

Justificação

Importa não revelar a divulgação da identidade dos registandos anteriores aos novos 
registandos e vice-versa nos casos em que essa divulgação implique o fornecimento de dados 
confidenciais sobre questões comerciais.

Alteração 36
ARTIGO 24, PONTO 6
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6. Se outro potencial registando tiver 
solicitado informações sobre a mesma 
substância, a Agência informará, sem 
demora, ambos os potenciais registandos do 
nome e endereço do outro potencial 
registando e dos estudos que envolvam 
animais vertebrados exigidos a cada um dos 
dois registandos.

6. Se outro potencial registando tiver 
solicitado informações sobre a mesma 
substância, e a menos que a divulgação 
esteja limitada pelo disposto no artigo 102º, 
no nº 2 do artigo 115º e no artigo 116º, a 
Agência informará, sem demora, ambos os 
potenciais registandos do nome e endereço 
do outro potencial registando e dos estudos 
que envolvam animais vertebrados exigidos a 
cada um dos dois registandos.

Justificação

Esta alteração especifica que a divulgação da identidade dos registandos anteriores de uma 
substância química é abrangida pela obrigação de confidencialidade estabelecida no artigo 
102°, tal como definida mais pormenorizadamente no n° 2 do artigo 115° e no artigo 116°. 
Devido ao carácter concorrencial da indústria electrónica, um grande número de substâncias 
químicas utilizadas no processo de fabrico são altamente confidenciais. Estas "receitas" 
químicas são consideradas como propriedade intelectual. A divulgação da utilização de uma 
substância química crítica pode implicar a revelação de informações comerciais 
confidenciais aos concorrentes sobre os processos utilizados pelo fabricante e pode até
permitir que o concorrente descubra o segredo de fabrico desse produto. Consequentemente, 
a identidade dos registandos anteriores deveria ser protegida contra a revelação dessa 
informação aos novos registandos. Embora seja desejável limitar o número de ensaios 
realizados em animais vertebrados, este princípio não pode ser aplicado em detrimento da 
revelação de informações comerciais confidenciais sobre registandos anteriores. Deveria ser 
deixado ao critério do antigo registando decidir revelar a sua identidade ao novo registando 
e com ele partilhar a documentação sobre os ensaios realizados. Do mesmo modo, se os 
utilizadores a jusante pagarem o registo de uma utilização a jusante separada, essa 
utilização não deve ser revelada a montante da cadeia de abastecimento ao fabricante da 
substância química se esse facto for contrário ao objectivo do registo separado.

Alteração 37
ARTIGO 25, PONTO 1

-1. Se já existirem estudos envolvendo 
animais vertebrados ou se outro registando 
já tiver iniciado a realização dos estudos, o 
potencial registando não pode  repetir ou 
realizar esses estudos.
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-1 bis. Nestes casos, a Agência ou a 
autoridade nacional deverá perguntar ao(s) 
detentor(es) dos dados relativos aos ensaios 
envolvendo animais vertebrados ou à
pessoa que realiza os ensaios que envolvam 
animais vertebrados se deseja(m) revelar a 
sua identidade. Caso este(s) dê(em) o seu 
assentimento, a Agência comunicará
imediatamente ao potencial registando o 
nome e o endereço do(s) detentor(es) dos 
dados relativos aos ensaios envolvendo 
animais vertebrados ou da(s) pessoa(s) que 
realiza(m) os estudos envolvendo animais 
vertebrados, bem como os resumos de 
estudos ou resumos consistentes de estudos 
pertinentes, consoante o caso, por ele(s) já
apresentados e que envolvam animais 
vertebrados.

-1 ter. Na ausência de assentimento, a 
Agência adoptará o procedimento previsto 
nos números seguintes, respeitando a 
confidencialidade, na acepção do artigo 
116º.

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

1. Caso o(s) anterior(es) registando(s) 
dê(em) o seu assentimento, o potencial 
registando solicitar-lhe(s)-á as 
informações obtidas a partir de estudos 
envolvendo animais vertebrados de que 
necessita para efectuar o registo.

Justificação

De acordo com a proposta da Comissão, a identidade do registando anterior é sempre 
revelada ao potencial registando requerente. Esta disposição compromete a protecção da 
identidade do registando anterior. O artigo 116º também não prevê uma revelação 
automática da identidade. A questão da revelação da identidade depende antes da 
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verificação caso a caso. A disposição proposta permite ao detentor dos dados relativos aos 
ensaios manter a sua identidade confidencial em certos casos.

Além disso, trata-se de uma clarificação de que os ensaios que envolvam animais vertebrados 
não devem ser repetidos. A importância deste princípio justifica um número separado.

Os números seguintes contêm disposições sobre a partilha confidencial de dados e custos. 
Convém chamar a atenção para este aspecto. Disposições desta natureza revelaram-se 
eficazes na aplicação prática da legislação alemã em matéria de produtos químicos.

O acesso, até à data gratuito, aos estudos apresentados pelo menos 10 anos antes, não se 
justifica. A legislação vigente relativa à notificação de novas substâncias inclui uma 
utilização gratuita dos dados do registo básico, mas não dos dispendiosos estudos.

As disposições relativas à partilha de dados de ensaios que não envolvam animais passam a 
estar incluídas no artigo 23º bis (novo).

Alteração 38
ARTIGO 25, PONTO 5

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

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

Justificação

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

Alteração 39
ARTIGO 25, PONTO 6
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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 anterior ao artigo 25°.

Alteração 40
ARTIGO 25, PONTO 8

8. O período de espera pelo registo de 
acordo com o n.º 1 do artigo 19.º, para o 
novo registando, será prorrogado por um 
período de quatro meses, se tal for solicitado 
pelo anterior registando.

8. O período de espera pelo registo de 
acordo com o n.º 1 do artigo 19.º, para o 
novo registando, será prorrogado por um 
período que corresponda efectivamente ao 
tempo necessário à realização dos estudos 
relevantes e das necessárias avaliações, se 
tal for solicitado pelo anterior registando.

Justificação

O período em questão deve corresponder ao tempo efectivamente necessário à realização dos 
ensaios e à obtenção dos dados pertinentes.

Alteração 41
ARTIGO 25, PONTO 8 BIS (NOVO)
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8 bis. .A Agência desenvolverá orientações 
a aplicar para determinar a partilha de 
custos nos casos em que as partes não 
consigam chegar a acordo. Tais 
orientações devem ser justas e 
transparentes e reflectir o número de partes 
interessadas e os respectivos volumes de 
produção.

Alteração 42
ARTIGO 26, PONTO 1

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

1. Para o pré-registo de uma substância de 
integração progressiva, o fabricante ou 
importador que fabrica ou importa uma 
substância em quantidade igual ou 
superior a uma tonelada por ano
apresentará, no formato especificado pela 
Agência em conformidade com o artigo 
108.º, todas as informações seguintes para a 
elaboração das listas de substâncias e 
para o registo parcial na base de dados da 
Agência:

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

a) As informações a apresentar, nos termos   
da alínea a), subalíneas i) e ii), do artigo 
9º, sobre o fabricante ou importador e a 
substância;

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

b) As informações a apresentar, nos termos  
da alínea a), subalínea iii), do artigo 9º, 
sobre a utilização;

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

c) A classificação das utilizações 
conhecidas em conformidade com as 
categorias de utilização e exposição nos 
termos do Anexo Ia bis;

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

d) Os dados físico-químicos conhecidos ou 
à disposição do fabricante ou importador,  
assim como dados toxicológicos que 
incluam, pelo menos, indicações nos 
termos do Anexo V;
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e) Uma declaração indicando se os estudos 
mencionados na alínea d) incluem ou não 
ensaios com animais vertebrados e, em 
caso negativo, se pretende, com o seu 
registo, efectuar uma declaração 
afirmativa para efeitos da alínea a), 
subalínea x), do artigo 9º.

e) As informações a apresentar, nos termos  
da alínea a), subalínea iv), do artigo 9º, 
sobre a classificação e identificação da 
substância;

e bis) Propostas de novos ensaios com as 
substâncias com vista à clarificação de um 
risco conhecido ou a não excluir, desde que 
o fabricante ou importador tenham 
conhecimento desse risco; e
e ter) Uma proposta, nos termos da alínea 
c) do artigo 9º, sobre a possível 
classificação da substância.

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

Justificação

Com base na abordagem "One Substance, One Registration", é necessário modificar os 
requisitos de informação para o pré-registo orientado para o risco. Porém, devido ao papel 
centralizador da Agência, não é obrigatório apresentar todas as informações de cada 
fabricante e importador, o que alivia claramente os fabricantes e importadores, 
especialmente nas pequenas e médias empresas. É cobrada uma primeira taxa logo no 
momento do pré-registo, pois este já envolve trabalhos por parte da Agência. Deste modo, o 
montante da taxa aplicável ao registo pode ser reduzido, caso seja necessário. As 
informações relacionadas com as substâncias são coligidas pela Agência em listas de 
substâncias.

Alteração 43
ARTIGO 26, PONTO 2
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2. As informações referidas no n.º 1 serão 
apresentadas, o mais tardar, 18 meses 
antes:

2. A fim de poder ter em conta os prazos 
previstos no artigo 21º, as informações 
serão apresentadas, o mais tardar, um ano 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

a) Do prazo fixado no n.º 1 do artigo 21.º
no tocante às substâncias de integração 
progressiva fabricadas ou importadas em 
quantidades iguais ou superiores a 
1 000 toneladas por ano;

a) A Agência publicará, no prazo de um 
mês a contar da conclusão da fase de pré-
registo, a lista das substâncias declaradas
em virtude do nº 1 do artigo 26º, indicando 
o nome da substância, o número CAS e se 
pelo menos um fabricante ou importador 
deve proceder a um registo no prazo de 
cinco anos.

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

b) No prazo de seis meses após a 
publicação da lista das substâncias de 
integração progressiva nos termos da 
alínea a) do nº 2, os fabricantes ou os 
importadores podem, em casos 
excepcionais, comunicar aditamentos ou 
correcções à Agência. Devem justificar a 
utilização do prazo prorrogado. A Agência 
publicará de novo a lista final das 
substâncias de integração progressiva no 
prazo de um mês.

Justificação

Com base na abordagem "One Substance, One Registration", é necessário modificar os 
requisitos de informação para o pré-registo orientado para o risco. Porém, devido ao papel 
centralizador da Agência, não é obrigatório apresentar todas as informações de cada 
fabricante e importador, o que alivia claramente os fabricantes e importadores, 
especialmente nas pequenas e médias empresas. É cobrada uma primeira taxa logo no 
momento do pré-registo, pois este já envolve trabalhos por parte da Agência. Deste modo, o 
montante da taxa aplicável ao registo pode ser reduzido, caso seja necessário. As 
informações relacionadas com as substâncias são coligidas pela Agência em listas de 
substâncias.

Alteração 44
ARTIGO 26, PONTO 3
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3. Aos registandos que não apresentarem 
as informações exigidas no n.º 1 não 
poderá aplicar-se o artigo 21º.

3. Aquando da apresentação dos 
documentos de pré-registo, é paga uma 
taxa, cujo montante é reduzido em função 
das informações fornecidas.

Justificação

Com base na abordagem "One Substance, One Registration", é necessário modificar os 
requisitos de informação para o pré-registo orientado para o risco. Porém, devido ao papel 
centralizador da Agência, não é obrigatório apresentar todas as informações de cada 
fabricante e importador, o que alivia claramente os fabricantes e importadores, 
especialmente nas pequenas e médias empresas. É cobrada uma primeira taxa logo no 
momento do pré-registo, pois este já envolve trabalhos por parte da Agência. Deste modo, o 
montante da taxa aplicável ao registo pode ser reduzido, caso seja necessário. As 
informações relacionadas com as substâncias são coligidas pela Agência em listas de 
substâncias.

Alteração 45
ARTIGO 26, PONTO 4

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

suprimido

Justificação

Com base na abordagem "One Substance, One Registration", é necessário modificar os 
requisitos de informação para o pré-registo orientado para o risco. Porém, devido ao papel 
centralizador da Agência, não é obrigatório apresentar todas as informações de cada 
fabricante e importador, o que alivia claramente os fabricantes e importadores, 
especialmente nas pequenas e médias empresas. É cobrada uma primeira taxa logo no 
momento do pré-registo, pois este já envolve trabalhos por parte da Agência. Deste modo, o 
montante da taxa aplicável ao registo pode ser reduzido, caso seja necessário. As 
informações relacionadas com as substâncias são coligidas pela Agência em listas de 
substâncias.
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Alteração 46
ARTIGO 26, PONTO 5

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

5. A Agência registará numa base de dados 
as informações transmitidas de acordo com 
os n°s 1 a 4. A menos que a divulgação 
esteja limitada pelo disposto no artigo 102º, 
pelo nº 2 do artigo 115º e pelo artigo 116º, 
a Agência dará acesso aos dados sobre as 
diferentes substâncias aos fabricantes e 
importadores que tiverem apresentado 
informações sobre essas substâncias de 
acordo com os n°s 1 a 4. As autoridades 
competentes dos Estados-Membros e os 
utilizadores a jusante também terão acesso a 
esses dados.

Alteração 47
ARTIGO 26 BIS (novo)

Artigo 26 bis

Competência e protecção jurídica

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

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

Justificação

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

Alteração 48
ARTIGO 27
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Artigo 27º Suprimido

Fóruns de intercâmbio de informações 
sobre substâncias

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

2. O objectivo de cada Fiis consistirá em 
reduzir ao mínimo a duplicação de ensaios 
através do intercâmbio de informações. Os 
participantes nos Fiis transmitirão os 
estudos existentes aos outros participantes, 
atenderão aos pedidos de informação dos 
outros participantes, determinarão em 
conjunto a necessidade de mais estudos e 
organizarão a sua realização.

Justificação

Tendo em conta o papel central da Agência na recolha de dados sobre as substâncias, o 
presente artigo pode ser suprimido. Tornam-se, desta forma, desnecessários, neste contexto, 
os debates em torno de problemas muito controversos, designadamente, em matéria de direito 
civil.

Alteração 49
ARTIGO 29, PONTO 1, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

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

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

Alteração 50
ARTIGO 29, PONTO 3, PARÁGRAFO 1

3. Se uma preparação não cumprir os 
critérios para a sua classificação como 
perigosa nos termos dos artigos 5.º, 6.º e 7.º
da Directiva 1999/45/CE, mas se contiver, 
numa concentração individual que seja igual 
ou superior a 1%, em massa, no caso das 
preparações não gasosas, ou igual ou 
superior a 0,2%, em volume, no caso das 
preparações gasosas, pelo menos uma 
substância com efeitos perigosos para a 
saúde ou para o ambiente, ou uma substância 
para a qual a regulamentação comunitária 
preveja limites de exposição no local de 
trabalho, o responsável pela colocação no 
mercado dessa preparação, quer se trate do 
fabricante, do importador, de um utilizador a 
jusante ou de um distribuidor, fornecerá, a 
pedido de um utilizador a jusante, uma 
ficha de segurança elaborada em 
conformidade com o ponto 4 do anexo Ia.

3. Se uma preparação não cumprir os 
critérios para a sua classificação como 
perigosa nos termos dos artigos 5.º, 6.º e 7.º
da Directiva 1999/45/CE, mas se contiver, 
numa concentração individual que seja igual 
ou superior a 1%, em massa, no caso das 
preparações não gasosas, ou igual ou 
superior a 0,2%, em volume, no caso das 
preparações gasosas, pelo menos uma 
substância com efeitos perigosos para a 
saúde ou para o ambiente, ou uma substância 
para a qual a regulamentação comunitária 
preveja limites de exposição no local de 
trabalho, o responsável pela colocação no 
mercado dessa preparação, quer se trate do 
fabricante, do importador, de um utilizador a 
jusante ou de um distribuidor, fornecerá uma 
ficha de segurança elaborada em 
conformidade com o ponto 4 do anexo Ia.

Justificação

No caso das substâncias perigosas, deveria ser automaticamente transmitida uma ficha de 
segurança aos utilizadores a jusante.

Alteração 51
ARTIGO 29, PONTO 6, PARÁGRAFO 2

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

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

As categorias de utilização e exposição constituem o instrumento principal para uma 
transferência estruturada da informação relativa às medidas de gestão dos riscos, aos 
valores-alvo de exposição e às condições de utilização.

Alteração 52
ARTIGO 29, PONTO 8, PARTE INTRODUTÓRIA

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

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

Justificação

A obrigatoriedade de uma nova apresentação das fichas de segurança apenas em virtude da 
mera entrada em vigor do presente regulamento, apesar de os destinatários das mesmas já
disporem, constituiria um encargo desnecessário.

Alteração 53
ARTIGO 30, PONTO 1, ALÍNEA A) A D)

a) O(s) eventual(ais) número(s) de registo 
mencionado(s) no n.º 1 do artigo 18.º;
b) Se a substância está sujeita a autorização, 
bem como os pormenores de qualquer 
autorização concedida ou recusada ao abrigo 
do título VII nesta cadeia de abastecimento;

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

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

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



AD\580143PT.doc 37/48 PE 355.467v03-00

PT

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

d) Quaisquer outras informações disponíveis 
e pertinentes acerca da substância, que sejam 
necessárias para possibilitar a determinação e 
aplicação das medidas adequadas de gestão 
dos riscos, no caso dos utilizadores a 
jusante.

Justificação

É incoerente que os números de registo das substâncias não classificadas tenham de ser 
enumerados na ficha de segurança, quando, aparentemente, o mesmo não é exigido para as 
substâncias classificadas. Pode tratar-se de dados confidenciais, relativos, por exemplo, às 
preparações.

Alteração 54
ARTIGO 30, PONTOº 2, PARÁGRAFO 1

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

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

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

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

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

c) Quando tiver sido concedida ou recusada 
uma autorização;

c) Se tiver sido concedida ou recusada uma 
autorização;

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

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

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

Adaptação às novas tecnologias.

Alteração 55
ARTIGO 31, PARTE INTRODUTÓRIA

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

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

Justificação

É conveniente prever uma derrogação à obrigatoriedade de comunicar informações a 
montante da cadeia de abastecimento, caso dessa comunicação possa resultar a divulgação 
de informações confidenciais sobre o utilizador a jusante ou sobre a forma como este utiliza 
a substância química. Veja-se, a título de exemplo, o caso de um utilizador a jusante que 
tenha identificado uma única utilização de uma substância química e decida registá-la 
separadamente, não avisando o produtor da substância química dessa utilização específica, 
tentando assim protegê-la contra a comunicação, pelo fabricante, da informação sobre essa 
utilização aos concorrentes do utilizador a jusante.

Alteração 56
ARTIGO 31 BIS (NOVO)

Artigo 31º bis
Obrigação de comunicar informações 
sobre as substâncias que fazem parte de 
artigos
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1. Um agente da cadeia de abastecimento 
de substâncias e preparações que incorpore 
num artigo uma substância que satisfaça 
os critérios referidos nas alíneas a) a d) do 
artigo 54º, que tenha sido identificada nos 
termos da alínea f) do artigo 54° ou que 
preencha os critérios para a elaboração de 
fichas de segurança e/ou de informações 
em conformidade com os artigos 29° e 30°
fornecerá essas informações, juntamente 
com a ficha de segurança, aos clientes 
profissionais que manipulem 
subsequentemente esse artigo, se essas 
informações forem solicitadas pelo cliente.
2. O fornecedor de um artigo comunicará
ao consumidor, a pedido deste, as 
informações relativas à presença de uma 
substância num artigo se a substância 
preencher os critérios de autorização em 
conformidade com o artigo 54º ou os 
critérios para a elaboração de informações 
em conformidade com os artigos 29° e 30°. 

Justificação

O sistema REACH exige um fluxo de informação através da cadeia de abastecimento, desde o 
produtor de substâncias químicas aos utilizadores a jusante dessas substâncias. Esta 
alteração garante a necessária comunicação da informação ao longo da cadeia de 
abastecimento, contribuindo para uma melhor gestão dos riscos e para o cumprimento de 
outros actos legislativos comunitários.

Alteração 57
ARTIGO 33
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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, 5 anos
após a última vez em que fabricaram, 
importaram, forneceram ou utilizaram a 
substância estreme ou numa preparação. 
Qualquer agente da cadeia de abastecimento 
apresentará ou disponibilizará estas 
informações, sem demora, a pedido da 
Agência, sem prejuízo do disposto nos títulos 
II e VI.

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

Alteração 58
ARTIGO 34, PONTO 1 BIS (NOVO)

1 bis. Antes de dar início à utilização de 
uma substância, o utilizador a jusante 
certifica-se de que a sua utilização 
corresponde a uma categoria de utilização 
e exposição avaliada no registo ou indicada 
na lista de substâncias prevista nos nºs 3 a 
5 do artigo 26º bis.

Justificação

O utilizador a jusante deve certificar-se de que a sua utilização corresponde a uma categoria 
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de utilização e exposição registada e/ou pré-registada.

Alteração 59
ARTIGO 34, PONTO 2

2. Qualquer utilizador a jusante terá direito a 
comunicar uma utilização, por escrito, ao 
fabricante, importador ou utilizador a jusante 
que lhe fornece uma substância, com o 
objectivo de fazer dela uma utilização 
identificada. Ao fazê-lo, fornecerá
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, por escrito, ao fabricante, 
importador ou utilizador a jusante que lhe 
fornece uma substância uma utilização que 
não corresponda a uma categoria de 
utilização ou exposição avaliada ou 
pré-registada, com o objectivo de fazer dela 
uma utilização identificada, na acepção do 
nºs 25 e 30 do artigo 3º . Ao fazê-lo, 
fornecerá informações suficientes que 
permitam ao seu fornecedor, aquando da 
avaliação de segurança química e/ou da 
elaboração da ficha de segurança,
classificar a utilização de acordo com uma 
das categorias de utilização e exposição 
indicadas no Anexo 1a bis e proceder a 
uma avaliação da exposição.

Justificação

Coerência com a alteração ao nº 1, alínea a), do artigo 34º.

Alteração 60
ARTIGO 34, PONTO 4, PARÁGRAFO 1 E 2
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4. Um utilizador a jusante de uma substância 
estreme ou numa preparação elaborará um 
relatório de segurança química em 
conformidade com o anexo XI no tocante a 
qualquer utilização que não se enquadre nas 
condições descritas num perfil de exposição
que lhe tenha sido comunicado numa ficha 
de segurança.

4. Um utilizador a jusante de uma substância 
estreme ou numa preparação elaborará, no 
tocante a qualquer utilização que não se 
enquadre numa categoria de utilização ou 
exposição na acepção do nº 30 do artigo 3º
que lhe tenha sido comunicada numa ficha 
de segurança, uma ficha de segurança 
própria, em conformidade com o Anexo Ia, 
que tenha em conta esta utilização 
divergente. Para esse efeito, classificará a 
sua utilização divergente de acordo com 
uma das categorias de utilização e 
exposição previstas no Anexo Ia bis. Esta 
disposição só é aplicável às substâncias 
utilizadas em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano.

Se o utilizador a jusante aplicar ou 
recomendar um perfil de exposição que 
inclua, no mínimo, as condições descritas 
no perfil de exposição que lhe tenha sido 
comunicado, não terá necessidade de 
elaborar um relatório de segurança química.

Se o utilizador a jusante utilizar ou 
recomendar uma substância contida numa 
determinada categoria de exposição, não 
terá necessidade de elaborar um relatório de 
segurança química.

Justificação

A elaboração de um relatório de segurança química constitui, sob muitos aspectos, um 
pesado ónus para um utilizador a jusante; a elaboração de uma ficha de segurança é
suficiente.

Alteração 61
ARTIGO 34, PONTO 5

5. Qualquer utilizador a jusante deve 
identificar, aplicar e, se for caso disso, 
recomendar medidas apropriadas para o 
controlo adequado dos riscos identificados, 
em qualquer dos seguintes elementos:

5. Qualquer utilizador a jusante deve 
identificar, aplicar e, se for caso disso, 
recomendar medidas apropriadas para o 
controlo adequado dos riscos identificados 
na sua ficha de segurança:

a) Na ou nas fichas de segurança que lhe 
foram fornecidas; ou

b) Na sua própria avaliação de segurança 
química.
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Justificação

Coerência com a alteração ao nº 4 do artigo 34º (supra).

Alteração 62
ARTIGO 34, PONTO 6

6. Os utilizadores a jusante manterão o seu 
relatório de segurança química disponível e 
actualizado.

6. Os utilizadores a jusante manterão a sua 
ficha de segurança disponível e actualizada.

Justificação

Coerência com a alteração ao nº 4 do artigo 34º (supra).

Alteração 63
ARTIGO 34, PONTO 7

7. São aplicáveis, mutatis mutandis, os n.os

2 e 5 do artigo 13.º.
suprimido

Justificação

Coerência com a alteração ao nº 4 do artigo 34º (supra).

Alteração 64
ARTIGO 34 BIS (NOVO)

Artigo 34º bis

Promoção de métodos alternativos à
experimentação animal

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

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

Alteração 65
ARTIGO 35, TÍTULO e PONTO 1

Obrigação de transmissão de informações 
pelos utilizadores a jusante

Obrigação de transmissão à Agência de 
informações pelos utilizadores a jusante

1. Antes de dar início a uma utilização 
específica de uma substância que tenha 
sido registada por um agente a montante 
na cadeia de abastecimento, de acordo com 
os artigos 5.º ou 16.º, qualquer utilizador a 
jusante transmitirá à Agência as 
informações especificadas no n.º 2 do 
presente artigo, se lhe tiver sido fornecida 
uma ficha de segurança que inclua um 
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. Sempre que esteja prevista uma 
utilização, nos termos do nº 2 do artigo 34º, 
que não se enquadre numa categoria de 
utilização e exposição avaliada pelo 
fabricante ou importador, a Agência será
obrigatoriamente informada antes do início 
da utilização divergente.

Justificação

Coerência com a alteração ao artigo 34º.

Alteração 66
ARTIGO 35, PONTO 2

2. As informações transmitidas pelo 
utilizador a jusante, apresentadas no formato 
especificado pela Agência em conformidade 
com o artigo 108.º, incluirão:

2. As informações transmitidas pelo 
utilizador a jusante, apresentadas no formato 
especificado pela Agência em conformidade 
com o artigo 108.º, incluirão:

a) A sua identidade e informações de 
contacto;

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

b) O(s) eventual(ais) número(s) de registo 
mencionado(s) no n.º 1 do artigo 18.º ou o 
número de pré-registo nos termos do nº 1 
do artigo 26º bis;

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

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

d) A identidade do(s) fabricante(s) ou 
importador(es), se for conhecida;

d) A identidade do(s) fabricante(s) ou 
importador(es), se for conhecida;

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

e) Uma descrição genérica e resumida da(s) 
utilização(ões) incluindo as categorias de 
utilização e exposição correspondentes em 
conformidade com o Anexo Ia bis;

Justificação

Coerência com a alteração ao artigo 34º.

Alteração 67
ARTIGO 64 , PONTO 1

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

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

Justificação

A definição de uma quantidade máxima não se revela adequada. As restrições quantitativas 
deveriam ser função da utilização.

Alteração 68
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ARTIGO 66, PONTO 3

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

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

a)  Comentários aos processos e às restrições 
sugeridas;

a)  Comentários aos processos e às restrições 
sugeridas;

b)  Uma análise socioeconómica ou 
informações que possam contribuir para uma 
análise socioeconómica das restrições 
sugeridas, examinando as vantagens e os 
inconvenientes das restrições propostas. A 
análise ou as informações apresentadas 
cumprirão os requisitos do anexo XV.

b)  Uma análise socioeconómica ou 
informações que possam contribuir para uma 
análise socioeconómica das restrições 
sugeridas, examinando as vantagens e os 
inconvenientes das restrições propostas. A 
análise ou as informações apresentadas 
cumprirão os requisitos do anexo XV.

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

Justificação

Os processos podem conter informações comerciais confidenciais ou protegidas pelos 
direitos de autor. O seu conteúdo não exclui uma decisão definitiva, podendo, por 
conseguinte, ser incorrectamente interpretado ou abusivamente utilizado antes da adopção de 
uma decisão definitiva.

As restrições podem aplicar-se sem limitação de tonelagem, ou seja aquém de uma 
tonelada/ano. Às empresas que registem uma substância e também às empresas que não 
estejam sujeitas a registo (menos de uma tonelada/ano) ou que ainda não estejam sujeitas em 
virtude dos diversos prazos aplicados ao nível de tonelagem assiste o direito de serem 
informadas.

Alteração 69
ARTIGO 69, PONTO 2
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2.  A Agência publicará no seu sítio Web, 
sem demora, os pareceres dos dois comités.

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

Alteração 70
ARTIGO 70, PONTO 2

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

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

Justificação

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

Alteração 71
ARTIGO 116, PONTO 1, PARTE INTRODUTÓRIA

1.  Não serão consideradas confidenciais as 
seguintes informações:

1.  Não serão consideradas confidenciais as 
seguintes informações, salvo se, caso a caso, 
o fabricante ou importador demonstre o 
contrário:

Justificação

Deveriam ser admitidas derrogações pontuais à regra de não confidencialidade. Nesses casos 
específicos, deveria ser dada ao fabricante ou importador a possibilidade de expor as razões 
que justificam o tratamento confidencial da informação em conformidade com o n° 1 do 
artigo 116°.



PE 355.467v03-00 48/48 AD\580143PT.doc

PT

Alteração 72
ARTIGO 116, PONTO 1, ALÍNEA C)

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

suprimido 

Justificação

Os dados relativos às substâncias constantes da lista EINECS são já de acesso público, pelo 
que não deverão constar de uma outra base de dados, o que permitirá evitar duplicações.

Alteração 73
ARTIGO 116, PONTO 2, ALÍNEA D)

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

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

Justificação

O regulamento REACH não prevê a confidencialidade entre todos os agentes da cadeia de 
abastecimento, a qual deve ser tomada em consideração e assegurada.

Alteração 74
ARTIGO 116, PONTO 2, ALÍNEA D BIS) (NOVA) 

d bis)  A identidade específica dos 
registandos anteriores de uma substância 
química;

Alteração 75
ARTIGO 116, PONTO 2, ALÍNEA D TER) (NOVA) 

d ter)  As utilizações registadas 
directamente por um utilizador a jusante.
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Alteração 76
ARTIGO 117, PARTE INTRODUTÓRIA E ALÍNEA A) 

Sem prejuízo do disposto nos artigos 115º e 
116º, as informações recebidas pela Agência 
ao abrigo do presente regulamento podem 
ser reveladas a qualquer governo ou 
organismo de um país terceiro ou a uma 
organização internacional, em conformidade 
com o acordo celebrado entre a Comunidade 
e a parte interessada nos termos do 
Regulamento (CE) nº 304/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, ou ao 
abrigo do nº 3 do artigo 181ºA do Tratado, 
desde que sejam respeitadas as seguintes 
condições:

Sem prejuízo do disposto nos artigos 115º e 
116º, as informações recebidas pela Agência 
ao abrigo do presente regulamento podem 
ser reveladas a qualquer governo ou 
instituição governamental de um país 
terceiro ou a uma organização internacional, 
em conformidade com o acordo celebrado 
entre a Comunidade e a parte interessada nos 
termos do Regulamento (CE) nº 304/2003 
do Parlamento Europeu e do Conselho, ou 
ao abrigo do nº 3 do artigo 181ºA do 
Tratado, desde que sejam respeitadas as 
seguintes condições:

a)  O objectivo do acordo seja a cooperação 
relativa à aplicação ou à gestão de legislação 
em matéria de produtos químicos abrangidos 
pelo presente regulamento;

a)  O objectivo do acordo seja a cooperação 
governamental relativa à aplicação ou à
gestão de legislação em matéria de produtos 
químicos abrangidos pelo presente 
regulamento;

Justificação

A fim de evitar a utilização fraudulenta de informações, deve-se especificar claramente que a 
cooperação prevista no artigo 117° abrange unicamente as instituições governamentais 
nacionais e as organizações internacionais.

Alteração 77
ARTIGO 120 

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

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

Justificação

Em primeiro lugar, a informação do grande público pelas autoridades competentes dos 
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Estados-Membros não deveria ser feita de uma forma descoordenada, ao permitir 
que cada autoridade competente forneça separadamente as informações. Em 
segundo lugar, deveriam ser dadas orientações às autoridades competentes sobre a forma 
como devem prestar as informações, em que situações devem informar e como devem 
descrever as medidas de protecção a adoptar. 

Alteração 78
ARTIGO 121

As autoridades competentes aconselharão os 
fabricantes, importadores, utilizadores a 
jusante e todos os outros interessados sobre 
as suas responsabilidades e obrigações 
respectivas, nos termos do presente 
regulamento, além dos documentos de 
orientação sobre a sua aplicação fornecidos 
pela Agência em conformidade com o n.º 2, 
alínea f), do artigo 73.º. 

As autoridades competentes aconselharão os 
fabricantes, importadores, utilizadores a 
jusante e todos os outros interessados sobre 
as suas responsabilidades e obrigações 
respectivas, nos termos do presente 
regulamento, além dos documentos de 
orientação sobre a sua aplicação fornecidos 
pela Agência em conformidade com o n.º 2, 
alínea f), do artigo 73.º. Especialmente as 
pequenas e médias empresas (PME), bem
como os utilizadores a jusante devem ser 
envolvidos e informados.

Justificação

Especialmente as pequenas e médias empresas (PME), bem como os utilizadores a jusante, 
podem precisar de ajuda para a aplicação do sistema REACH.
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