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BREVE JUSTIFICAÇÃO

Desde que a Comissão apresentou o seu projecto de regulamento relativo à reforma da política 
da União Europeia em matéria de substâncias químicas, em 29 de Outubro de 2003, registou-
se, basicamente, um consenso acerca da necessidade de rever as actuais disposições legais que 
regem a utilização segura das substâncias químicas na União Europeia. A proposta, no 
entanto, encontrou uma importante resistência no que se refere a uma vasta gama de 
pormenores. A principal crítica reside no facto de a metodologia escolhida pela Comissão para 
o registo das substâncias basear os requisitos em matéria de informação principalmente no 
volume de uma substância fabricada ou importada.

O projecto de legislação produzirá, excepcionalmente, efeitos de grande envergadura. A 
legislação abrange não apenas a indústria de produtos químicos e os seus utilizadores a jusante, 
mas também a indústria metalúrgica, a indústria automóvel, o sector têxtil, etc.. A legislação 
envolve os produtores de substâncias químicas, os revendedores, os utilizadores e os 
importadores a jusante, ou seja, todos os que utilizam substâncias químicas no exercício das 
suas actividades profissionais. São também partes interessadas alguns grandes consórcios e, 
sobretudo, pequenas e médias empresas, inclusive do sector artesanal.

Pontos fracos do texto proposto pela Comissão

A Comissão encontrou uma resistência muito determinada ao sistema que propõe para o 
registo de substâncias. Para a Comissão, o volume da informação a fornecer pelo registando 
prende-se com o volume da substância que é fabricada ou importada. Os seus requisitos em 
matéria de informação têm início com a fabricação ou importação de uma tonelada por ano e 
aumentam, gradualmente, para a fabricação ou importação de dez toneladas anuais, cem 
toneladas anuais e mil toneladas anuais.

A deficiência crucial da abordagem da Comissão assenta no facto de exigir dados sem 
quaisquer referências aos verdadeiros riscos colocados pelas substâncias. Os requisitos em 
matéria de dados aumentam à medida que são ultrapassados os limites de tonelagem, sem que 
tal seja necessariamente justificado pelo aumento do risco para os seres humanos e o ambiente.

Esta abordagem baseada no volume tem consequências indesejáveis. Só os custos directos da 
recolha de informações sobre uma substância oscilam entre os 20.000 e os 400.000 €, de 
acordo com os requisitos em matéria de informações que variam consoante a quantidade. A 
consequência inevitável deste aspecto é que, para pequenos volumes de produção, em 
particular, os custos em matéria de registo serão, em muitos casos, totalmente 
desproporcionados ao volume de negócios. Como resultado, receia-se que um importante 
número de substâncias – as estimativas apontam para mais de 20% – e produtos sejam 
retirados do mercado. O método para o limite de tonelagem proposto pela Comissão cria, 
assim, um falso incentivo no que diz respeito à selecção de substâncias, que se baseia nos 
custos de registo e não nos riscos da substância.
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Proposta de melhoria do relator de parecer

O relator propõe, por conseguinte, complementar os limiares da tonelagem propostos pela 
Comissão com factores definidos em função dos riscos. O novo conceito não se detém em 
todas as utilizações potenciais de uma substâncias, mas centra-se nos requisitos em matéria de 
dados relativos às exposições típicas a que os seres humanos e o ambiente estão sujeitos, em 
correlação com categorias de utilização específicas. Paralelamente, proceder-se-á a um 
agrupamento de situações típicas de exposição que requerem as mesmas medidas de 
protecção. Entre estas contam-se os principais tipos de absorção (oral, dérmica ou inalatória) a 
que os seres humanos estão sujeitos e as formas através das quais as substâncias entram no 
ambiente (ar, água ou o solo), complementado, em cada um dos casos, pela duração da 
exposição (uma única vez ou breve, ocasional, repetida ou prolongada). No âmbito destas 
categorias de exposição, os utilizadores individuais encontram-se agrupados por áreas de 
utilização (industrial comercial ou privada). Se todos os intervenientes, desde o fabricante até
ao último utilizador a jusante trabalharem com estas categorias de exposição e de utilização, 
uma avaliação inicial do risco requer apenas um único conjunto de dados. Este conjunto 
deverá, de forma fiável, facultar as propriedades físico-químicas essenciais de uma substância, 
bem como os seus efeitos agudos nos humanos e no ambiente. Outros requisitos em matéria de 
dados, e em particular outros testes, deverão então depender do cenário de exposição 
individual. Um crescente grau de exposição deverá ser acompanhado de requisitos mais 
rigorosos, em termos de tempo e conteúdo, no processo de registo.

Esta informação fundamental permitirá, ao mesmo tempo, à Agência classificar as substâncias 
a registar em grupos, de acordo com o seu risco subjacente determinando, desta forma, as 
prioridades de registo. Ao utilizar este sistema, também o registo de todas as substâncias 
existentes abrangidas pelo sistema de registo (REACH) deverá estar concluído daqui a onze 
anos.

Vantagens de abordagem modificada

Com esta abordagem, o ponto de partida para o sistema de registo não reside no volume de 
uma substância, mas sim no seu risco subjacente. Os custos envolvidos no registo serão, assim, 
reduzidos, mas não à custa da protecção da saúde e do ambiente. Os fabricantes e os 
utilizadores não terão, a partir daqui, de se concentrar numa imensa multiplicidade de 
utilizações individuais ao fazerem a sua avaliação de risco, mas num número de categorias 
gerível. Este aspecto irá reduzir os requisitos em matéria de notificação aplicáveis aos 
utilizadores a jusante e será facilitado o fluxo de informação na cadeia de produção. 
Paralelamente, os segredos empresariais e as informações económicas sensíveis beneficiariam 
de maior protecção. Por outro lado, verificar-se-á uma maior flexibilidade relativamente à
utilização e à disponibilidade das substâncias, o que irá reduzir de forma tangível os resultados 
económicos indesejáveis decorrentes do desaparecimento de substâncias do mercado apenas 
porque os custos do registo e dos testes são comercialmente insustentáveis. Esta abordagem 
permitirá ainda uma redução significativa dos ensaios realizados em animais. A combinação 
das categorias de exposição e das categorias de utilização com um conjunto de informação 
básica constitui, assim, um instrumento eficaz para proteger os seres humanos e o ambiente –
de acordo com a exposição real – e, simultaneamente, para reduzir globalmente os custos 
administrativos e com o pessoal por parte das empresas e das autoridades.
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1 Ainda não publicado em JO.

Se a Comissão pretende atingir o objectivo que se fixou de manter e promover a 
competitividade da indústria química da UE, o projecto REACH deverá tornar-se mais prático, 
manuseável, menos oneroso e mais plausível em termos do sistema adoptado. A nova política 
em matéria de substâncias químicas deve servir para proteger a saúde humana e o ambiente, 
mas também deve conduzir a condições de investimento e de inovação que permitam, na 
realidade, a criação de novos postos de trabalho e de empresas, sem ameaçar as empresas 
existentes. Para que tal se verifique, convém adoptar uma abordagem do sistema REACH que 
associe os requisitos em matéria de dados aos riscos de uma substância e não ao facto de não 
dispormos de todos os dados científicos possíveis sobre todas as substâncias. Ao  adoptar um 
sistema diferente para o registo de substâncias, o presente parecer tenta responder a  esta 
exigência.     

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores 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) O plano de acção adoptado em 4 de 
Setembro de 2002 pela Cimeira Mundial de 
Joanesburgo sobre o Desenvolvimento 
Sustentável prevê que, até 2020, as 
substâncias químicas devem ser produzidas 
e utilizadas de forma a não causar danos à
saúde humana e ao ambiente.

Justificação

A nova legislação relativa aos produtos químicos em que se enquadra o sistema REACH deve 
ser colocada no contexto geral dos compromissos assumidos a nível mundial relativamente 
aos produtos químicos por ocasião da Cimeira Mundial de 2002 sobre o desenvolvimento 
sustentável.

Alteração 2
Considerando 8
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(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.

Justificação

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

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, a fim de garantir 
critérios de avaliação uniformes.

A posição da Agência deve ser, por conseguinte, substancialmente reforçada e os 
mecanismos de cooperação entre esta e as autoridades nacionais devem ser claramente 
definidos.

Alteração 4
Considerando 15 bis (novo)
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(15bis) A Agência deve ser o garante da 
certeza jurídica das empresas, pelo que 
deve deter a competência exclusiva na 
avaliação do risco das substâncias e nos 
resultados dos ensaios. Isto significa 
também que o ónus da prova caberá à
empresa ou ao Estado-Membro que puser 
em causa uma avaliação da Agência. 

Justificação

A avaliação de substâncias e a aplicação de decisões na União Europeia impõem condições 
uniformes, fiáveis e seguras do ponto de vista jurídico. Só uma Agência forte poderá oferecer 
garantias nesta matéria.

Alteração 5
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, a
responsabilidade pela observância do dever 
de prudência 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 e transmitir as 
devidas recomendações ao longo das 
cadeias de abastecimento, o que inclui 
medidas como a descrição, documentação e 
comunicação de forma transparente e 
apropriada dos riscos inerentes à produção, 
utilização e colocação no mercado de cada 
substância.

Justificação

Formulação mais precisa da primitiva alteração 3. Os fabricantes transmitem as suas 
recomendações sobre as medidas de gestão dos riscos ao longo da cadeia de abastecimento. 
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Os utilizadores decidem da aplicação adequada. Uma referência à escolha da 
substância mais segura disponível afigura-se supérflua, dado que tal decorre logicamente e 
de forma adequada das medidas adoptadas.

Alteração 6
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 as 
informações necessárias sobre as mesmas, 
tendo em vista a avaliação do risco e a 
utilização segura, com base na exposição 
real, se necessário, através da execução de 
novos ensaios.

Justificação

Para evitar os ensaios em animais e diminuir os custos, estes ensaios só deverão ser 
efectuados se forem verdadeiramente necessários para uma avaliação de risco com base na 
exposição e utilização reais. Não se afigura, por conseguinte, adequado variar a escala dos 
requisitos em matéria de testes e de dados em função dos volumes de produção ou de 
importação. 

Alteração 7
Considerando 20

(20)  Uma vez que os produtores e 
importadores de artigos devem ser 
responsáveis pelos mesmos, convém impor 
um requisito de registo de substâncias que 
possam ser libertadas por artigos. No caso 
das substâncias susceptíveis de serem 
libertadas por artigos em quantidades 
suficientemente elevadas e de uma forma 
que tenha efeitos negativos para a saúde 
humana ou para o ambiente, a Agência 
deve ser notificada e estar dotada de 
competências para exigir a apresentação de 
um registo.

(20)  Uma vez que os produtores e 
importadores de artigos devem ser 
responsáveis pelos mesmos, convém impor 
um requisito de registo de substâncias 
perigosas que possam ser libertadas por 
artigos.

Justificação
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Precede a alteração ao artigo 6º sobre as substâncias que fazem parte de artigos. Cf. 
alteração 53.

Alteração 8
Considerando 21

(21) Os requisitos para a realização de 
avaliações de segurança química pelos 
fabricantes e importadores devem ser 
prescritos em pormenor num Anexo 
técnico, a fim de que aqueles possam 
cumprir as suas obrigações. Para que os 
fabricantes e importadores possam chegar 
a uma partilha justa dos encargos com os 
seus clientes, deveriam, na sua avaliação 
de segurança química, abordar não só as 
suas próprias utilizações e as utilizações 
para as quais colocam essas substâncias no 
mercado mas também todas as utilizações 
que os seus clientes lhes peçam para 
abordar. 

(21) Para garantir que a avaliação de 
segurança química e a respectiva 
comunicação ao longo de toda a cadeia de 
produção, bem como a assunção da 
responsabilidade ao longo do ciclo de vida 
de um produto são realizadas de forma 
eficiente, a avaliação de substâncias deve 
basear-se tanto nas suas propriedades 
intrínsecas como na exposição realmente 
esperada no contexto de determinadas 
utilizações. Para esse efeito, são utilizadas 
categorias de exposição e utilização. Em 
vez de se considerarem grupos de produtos 
e utilizações específicas, são identificadas e 
categorizadas as exposições típicas a que os 
seres humanos e o ambiente estão sujeitos, 
independentemente da utilização de uma 
determinada substância. Tal permite 
agrupar situações de exposição típicas que 
requerem medidas de protecção idênticas. 
Tais situações abrangem as principais vias 
de absorção do ser humano (oral, por 
inalação ou dérmica), as vias de 
penetração no ambiente (ar, água, solo) e a 
duração da respectiva exposição (uma 
única vez ou breve, ocasional, repetida ou 
prolongada). Dentro destas categorias de 
exposição, são definidos e, em seguida, 
agrupados, os principais domínios de 
aplicação (utilização industrial, 
profissional ou privada) e os níveis ou 
graus de exposição toleráveis.

Justificação

Formulação mais precisa da primitiva alteração 5. Não é viável para um fabricante de 
substâncias empreender avaliações individuais pormenorizadas para todas as condições de 
utilização possíveis. Além disso, do ponto de vista dos utilizadores a jusante, tal seria 
igualmente indesejável. Uma descrição demasiado pormenorizada das condições de 
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utilização limita a flexibilidade de que os utilizadores a jusante carecem para o uso de 
uma substância. Nos casos em que o cenário de exposição não se encontre em 
consonância com a situação real em que uma substância é utilizada, seria necessário 
proceder ou a uma transferência global do know how utilizado (eventualmente sensível) para 
o fabricante ou então teria de ser o utilizador a jusante a proceder à avaliação. A 
comunicação de categorias de exposição não dependentes da utilização, em vez de cenários 
específicos de exposição para determinadas utilizações, iria atenuar este problema.

Alteração 9
Considerando 23

(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.

Or. en

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 10
Considerando 25
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(25) Caso se realizem ensaios, estes devem 
cumprir os requisitos aplicáveis à protecção 
dos animais de laboratório, fixados na 
Directiva 86/609/CEE do Conselho, de 
24 de Novembro de 1986, 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, assim como as boas 
práticas de laboratório estabelecidas na 
Directiva 87/18/CEE do Conselho, de 
18 de Dezembro de 1986, relativa à
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas respeitantes 
à aplicação dos princípios de boas práticas de 
laboratório e ao controlo da sua aplicação 
para os ensaios sobre as substâncias 
químicas.

(25) Caso se realizem novos ensaios em 
animais vertebrados, estes devem cumprir 
os requisitos aplicáveis à protecção dos 
animais de laboratório, fixados na Directiva 
86/609/CEE do Conselho, de 
24 de Novembro de 1986, 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, assim como as boas 
práticas de laboratório estabelecidas na 
Directiva 87/18/CEE do Conselho, de 
18 de Dezembro de 1986, relativa à
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas respeitantes 
à aplicação dos princípios de boas práticas de 
laboratório e ao controlo da sua aplicação 
para os ensaios sobre as substâncias 
químicas.

Justificação

Os requisitos consideravelmente mais onerosos das boas práticas laboratoriais deveriam 
aplicar-se apenas a novos ensaios em animais vertebrados. Embora apresentando o mesmo 
grau de segurança, tal melhoraria significativamente a eficiência económica dos requisitos 
de registo.

Alteração 11
Considerando 38 bis (novo)

(38 bis) Para apoiar empresas que 
pertencem a consórcios, a Comissão deve
elaborar projectos de orientações tendo em 
vista o cumprimento da legislação em 
matéria de concorrência.

Alteração 12
Considerando 41 bis (novo) 
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(41 bis)  O desenvolvimento de um sistema 
de comunicação adequado, coerente e 
baseado nos riscos facultará aos 
consumidores as informações e as 
recomendações necessárias que lhes 
permitam gerir com segurança e eficácia os 
riscos decorrentes da utilização de um 
artigo que contém substâncias químicas. 
Deve igualmente ser examinada a 
possibilidade de facultar informações 
suplementares através de sítios Web e de 
campanhas educativas, no intuito de dar 
cumprimento ao direito de os consumidores 
serem informados sobre os produtos que 
utilizam. Este sistema aumentará a 
segurança da utilização de substâncias 
químicas e dos produtos derivados e 
reforçará a confiança dos consumidores na 
utilização de artigos que contêm 
substâncias químicas.

Justificação

O desenvolvimento de um sistema de comunicação é essencial para reforçar a confiança dos 
consumidores.

Alteração 13
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, em prol da 
segurança dos consumidores, devem ser 
tidos em conta outros métodos de 
comunicação da informação sobre a 
utilização de substâncias e preparações. 

Alteração 14
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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 de exposição decorrentes das 
utilizações que dão às substâncias, caso essa
exposição não seja abrangida, pelo menos 
no que se refere à categoria de exposição, 
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.

Justificação

Não é viável para um fabricante de substâncias empreender avaliações individuais 
pormenorizadas para todas as condições de utilização possíveis. Além disso, do ponto de 
vista dos utilizadores a jusante, tal seria igualmente indesejável. Uma descrição demasiado 
pormenorizada das condições de utilização limita a flexibilidade de que os utilizadores a 
jusante carecem para o uso de uma substância. Nos casos em que o cenário de  exposição 
não se encontre em consonância com a situação real em que uma substância é utilizada, 
seria necessário proceder ou a uma transferência global do know how utilizado 
(eventualmente sensível) para o fabricante ou então teria de ser o utilizador a jusante a 
proceder à avaliação. A comunicação de categorias de exposição não dependentes da 
utilização, em vez de cenários específicos de exposição para determinadas utilizações, iria 
atenuar este problema.

Alteração 15
Considerando 45
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(45) Para efeitos de controlo do 
cumprimento e avaliação, deve pedir-se aos 
utilizadores a jusante das substâncias que 
transmitam certas informações, caso a sua 
utilização seja diferente das condições do 
perfil de exposição apresentado em 
pormenor na ficha de segurança comunicada 
pelo seu fabricante ou importador inicial, e 
que mantenham essas informações 
actualizadas.

(45) Para efeitos de controlo do 
cumprimento e avaliação, deve pedir-se aos 
utilizadores a jusante das substâncias que 
transmitam certas informações, caso a sua 
utilização seja diferente das condições do 
perfil de exposição ou das categorias de 
exposição e utilização identificadas em 
pormenor na ficha de segurança comunicada 
pelo seu fabricante ou importador inicial, e 
que mantenham as informações transmitidas
actualizadas.

Justificação

Formulação mais precisa da primitiva alteração 12 em consequência da introdução de 
categorias de exposição e utilização. Ver justificação detalhada da alteração 8 relativa ao 
considerando 21.

Alteração 16
Considerando 47

(47) Se os requisitos de informação mais 
exigentes respeitantes a determinadas 
substâncias fossem aplicados de forma 
automática, teria de usar-se um grande 
número de animais em ensaios para os 
cumprir. Na realização dos ensaios, as 
empresas podem ter de suportar custos 
significativos. Por isso, é necessário garantir 
que a produção dessas informações é
adaptada às necessidades reais de 
informação; para esse efeito, os 
Estados-Membros devem, no âmbito do 
processo de avaliação, preparar decisões, e a 
Agência deve decidir sobre os programas de 
ensaios propostos pelos fabricantes e 
importadores dessas substâncias. O 
Estado-Membro onde se realizar o fabrico 
ou onde o importador estiver estabelecido 
deve ser o responsável pela avaliação das 
propostas de ensaios.

(47) Se os requisitos de informação mais 
exigentes respeitantes a determinadas 
substâncias fossem aplicados de forma 
automática, teria de usar-se um grande 
número de animais em ensaios para os 
cumprir. Na realização dos ensaios, as 
empresas podem ter de suportar custos 
significativos. Por isso, é necessário garantir 
que a produção dessas informações é
adaptada às necessidades reais de informação 
com base na exposição; para esse efeito, no 
âmbito do processo de avaliação, a Agência 
deve examinar os documentos de registo 
apresentados pelos fabricantes e 
importadores e exigir ensaios adicionais, 
caso necessário.

Justificação
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Cf. as alterações aos considerandos 10 e 15 bis novo (papel central da Agência) bem como 
os considerandos 29 ter novo e 43 (dados mínimos e ensaios adicionais com base na 
exposição real).

Alteração 17
Considerando 54 bis (novo)

(54 bis) O procedimento de autorização 
deve, em princípio, assentar no registo e ter 
em conta as medidas de gestão dos riscos aí
referidas e já existentes para certas 
categorias de exposição e utilização. As 
aplicações que já foram objecto de 
controlos suficientes devem beneficiar de 
uma isenção de autorização ("lista 
positiva") através de decisões  de validade 
geral. Além disso, as utilizações de 
substâncias já abrangidas pela directiva 
restritiva (Directiva 76/769/CEE), ou 
futuramente pelo título VIII (Restrições), 
não devem ser regulamentadas no âmbito 
da autorização.

Justificação

Consequência lógica da introdução de categorias de exposição e utilização.

Alteração 18
Considerando 55 bis (novo)
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(55 bis) No tocante às substâncias sujeitas 
à obrigação de autorização, a Agência 
deve, uma vez o registo efectuado, verificar 
se a utilização já foi suficientemente 
controlada, por exemplo, através de uma 
restrição no anexo XVI. Se tal não for o 
caso e estiverem reunidas as condições 
aplicáveis às restrições ao abrigo do título 
VIII, deve ser iniciado um processo de 
restrição. Seguidamente, a substância à
qual foi imposta uma restrição deve ficar 
isenta da obrigação de autorização. Caso o 
controlo da Comissão se revele suficiente, a 
substância deve ser isenta da obrigação de 
autorização já nesta fase; a decisão de 
isenção não deve ser adiada até à decisão 
de integração no anexo XIII. 

Justificação

A utilização das substâncias é regulamentada, em simultâneo, pelo processo de restrição e 
pelo processo de autorização. Estes dois procedimentos não são coerentes e não estão 
claramente delimitados, pelo que se corre o risco de se tomarem decisões incoerentes e de se 
verificar uma duplicação de trabalho para as empresas e os poderes públicos.

Alteração 19
Considerando 69
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(69) A Agência deve ter um papel central 
assegurando a credibilidade, junto de todos 
os interessados e do público, dos processos 
legislativo e de tomada de decisões no 
domínio dos produtos químicos e da 
respectiva base científica. Por isso, é
essencial que as Instituições comunitárias, os 
Estados-Membros, o grande público e as 
partes interessadas confiem na Agência. Por 
essa razão, é vital garantir a sua 
independência, elevadas capacidades 
científica, técnica e regulamentar, 
transparência e eficácia.

(69) A Agência deve ter um papel central 
assegurando a credibilidade, junto de todos 
os interessados e do público, dos processos 
legislativo e de tomada de decisões no 
domínio dos produtos químicos e da 
respectiva base científica por forma a que o 
grande público e todas as partes 
interessadas tenham confiança na 
segurança das substâncias e preparações 
que utilizam. A Agência deve igualmente 
desempenhar um papel central na 
coordenação da comunicação relativa ao 
REACH (nomeadamente, a comunicação 
relativa aos riscos para os consumidores) e 
na sua execução. Por isso, é essencial que as 
Instituições comunitárias, os 
Estados-Membros, o grande público e as 
partes interessadas confiem na Agência. Por 
essa razão, é vital garantir a sua 
independência, elevadas capacidades 
científica, técnica e regulamentar, bem como 
conhecimentos sólidos em matéria de 
comunicação, transparência e eficácia.

Alteração 20
Considerando 90
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(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 21
Considerando 91, parágrafo 1 bis (novo)

É conveniente que a Agência e os 
Estados-Membros autorizem o acesso à
informação em conformidade com as 
disposições da Directiva 2003/4/CE e do 
Regulamento (CE) nº 1049/2001 relativos 
ao acesso do público à informação em 
matéria de ambiente e com a Convenção da 
ONU/CEE sobre o Acesso à Informação, 
Participação do Público e o Acesso à
Justiça no Domínio do Ambiente 
(Convenção de Aarhus), na qual a 
Comunidade Europeia é parte contratante.
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Justificação

O regulamento REACH deve ser conforme com o artigo 2º da Convenção de Aarhus, que 
prevê o acesso à informação no domínio do ambiente, com particular referência às 
substâncias e emissões e à saúde humana. 

Alteração 22
Considerando 100 bis (novo) 

(100 bis)  Os resíduos, tal como definidos 
na Directiva 75/442/CEE na sua forma 
alterada, não constituem substâncias, 
preparações ou artigos na acepção do 
artigo 3º do presente regulamento. O 
presente regulamento só se aplica às 
substâncias presentes em resíduos na 
medida em que é obrigatório ter em conta 
os estádios dos resíduos de uma substância 
estreme, numa preparação ou num artigo 
na avaliação de segurança química. O ciclo 
de vida completo de uma substância deve 
ser contemplado no registo através da 
avaliação de segurança química e figurar 
nas fichas de segurança. O estádio de 
resíduo das substâncias deve ser tido em 
conta na elaboração dos perfis de 
exposição. Contudo, se a recuperação de 
resíduos tiver como resultado o fabrico de 
uma nova substância, de uma nova 
preparação ou de um novo artigo através 
de um processo de transformação, as 
disposições do presente regulamento 
aplicam-se a essa nova substância, 
preparação ou artigo.

Justificação

Alinhamento dos considerandos com as alterações relativas aos resíduos e à reciclagem 
propostas nos artigos 2º e 4º.
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Alteração 23
Considerando 104 bis (novo) 

(104 bis)  Por razões práticas, os resíduos e 
os materiais utilizados como 
matérias-primas secundárias ou como 
fontes de energia estão excluídos do âmbito 
de aplicação do presente regulamento. 

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

Alteração 24
Artigo 1, nº 1

1. O presente regulamento fixa disposições a 
aplicar às substâncias na acepção do n.º 1 
do artigo 3.º Essas disposições aplicar-se-ão 
ao fabrico, importação, colocação no 
mercado ou utilização dessas substâncias 
estremes, em preparações ou em artigos, 
consoante o caso.

1. O objectivo do presente regulamento é
garantir a livre circulação das substâncias 
químicas no mercado interno.

Justificação

O objectivo do regulamento deveria figurar no início.

Alteração 25
Artigo 1, nº 2
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2. O objectivo do presente regulamento é
garantir a livre circulação dessas 
substâncias no mercado interno.

2. O presente regulamento baseia-se no 
princípio da precaução1, segundo o qual 
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, no âmbito de uma 
utilização conforme. Inclui, 
nomeadamente, a obrigação de descrever, 
documentar e notificar, de forma 
apropriada e transparente, os riscos 
decorrentes do fabrico e da utilização de 
cada uma destas substâncias.
__________________________

1 Tal como estabelecido na Comunicação da Comissão 
relativa ao princípio da precaução, COM(2000) 1 final.

Justificação

Melhoria linguísta da primitiva alteração 17 mediante a introdução do conceito " utilização 
conforme" como conceito legal estabelecido. A palavra "venda" é suprimida, uma vez que o 
seu conteúdo é já coberto pela expressão "utilização".

Alteração 26
Artigo 1, nº 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 
precaução2.

3. O presente regulamento fixa disposições a 
aplicar às substâncias, preparações e 
artigos na acepção do n.º 1 do artigo 3º. 
Essas disposições aplicam-se ao fabrico, 
importação, colocação no mercado ou 
utilização dessas substâncias estremes, em 
preparações ou em artigos, consoante o 
caso.

__________________
2 Tal como estabelecido na Comunicação da Comissão 
relativa ao princípio da precaução, COM(2000) 1 final.

Alteração 27
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Artigo 2, nº 1, alíneas c), c bis) e c ter) (novas)

c) A produtos intermédios não isolados. c) A produtos intermédios não isolados;

c bis) Ao transporte de substâncias por 
caminho-de-ferro, estrada, vias de 
navegação interior, via marítima ou aérea;

c ter) A substâncias, preparações ou artigos 
que constituam resíduos na acepção da 
Directiva 75/442/CEE. 

Justificação

A alteração visa melhorar a clareza e a legibilidade do REACH. Todas as excepções ao 
âmbito de aplicação do regulamento REACH devem ser reunidas no artigo 2°, a fim de que 
as empresas que não são obrigadas a aplicar o regulamento não tenham de examinar o texto 
completo da proposta. 

A fim de evitar uma duplicação de tarefas para as empresas e as autoridades, todas as 
substâncias usadas em produtos abrangidos por regulamentações comunitárias específicas 
deveriam ser isentas das obrigações previstas nos títulos relativos ao registo, à avaliação, à
autorização, às informações na cadeia de abastecimento e aos utilizadores a jusante. 

Em vez de fazer referência a determinadas directivas relativas à protecção da segurança e da 
saúde dos trabalhadores no trabalho, é preferível incluir uma referência geral ao conjunto 
da legislação em vigor nesta matéria.

As alterações de compromisso relativas ao considerando 100bis e aos artigos 2º, 4º, 4bis, 7º
e 8º devem ser lida em conjunto.

Alteração 28
Artigo 2, n° 2 

2.  O presente regulamento aplica-se sem 
prejuízo:

2. O disposto nos títulos do presente 
regulamento relativos ao registo, à
avaliação, à partilha dos dados, às 
informações na cadeia de abastecimento, 
aos utilizadores a jusante e à autorização 
não se aplica na medida em que uma 
substância seja usada:



AD\580429PT.doc 23/183 PE 357.851v02-00

PT

a)  Da Directiva 89/391/CEE do Conselho; a) Em medicamentos para utilização 
humana ou veterinária, abrangidos pelo 
âmbito de aplicação do Regulamento (CE) 
nº 726/2004 do Conselho, da 
Directiva 2001/82/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho e da 
Directiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho;

b)  Da Directiva 90/394/CEE; b) Em géneros alimentícios, na acepção do 
Regulamento (CE) nº 178/2002, incluindo 
como aditivo alimentar em géneros 
alimentícios, abrangido pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 89/107/CEE do
Conselho e como aromatizante em géneros 
alimentícios, abrangido pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 88/388/CEE do 
Conselho e da Decisão 1999/217/CE da 
Comissão;

c)  Da Directiva 98/24/CE do Conselho; c) Em alimentos para animais, na acepção 
do Regulamento (CE) nº 178/2002, 
incluindo 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 em alimentos para 
animais, abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 84/471/CEE do 
Conselho;

d)  Da legislação comunitária relativa ao 
transporte ferroviário, rodoviário, por via 
navegável interior, marítimo e aéreo de 
substâncias perigosas e de substâncias 
perigosas em preparações.

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

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

f) Em produtos fitofarmacêuticos, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 91/414/CEE do Conselho;
g) Em produtos biocidas, abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da Directiva 98/8/CE 
do Conselho;
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h) Em dispositivos medicinais implantáveis 
activos, abrangidos pelo âmbito de 
aplicação das Directivas 90/385/CEE e 
93/68/CEE do Conselho;

i) Em dispositivos médicos de diagnóstico 
in vitro, abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 98/79/CE;
j) Em pilhas e acumuladores, abrangidos 
pelo âmbito de aplicação da Directiva 
91/157/CE ( ou ... nº da nova Directiva 
relativa às pilhas);
A lista das substâncias excluídas pode ser 
revista, com base numa recomendação da 
Agência ou numa iniciativa da Comissão, 
através de uma decisão da Comissão 
adoptada em conformidade com o 
procedimento previsto no nº 3 do artigo 3º.

Justificação

A alteração visa melhorar a clareza e a legibilidade do REACH. Todas as excepções ao 
âmbito de aplicação do regulamento REACH devem ser reunidas no artigo 2°, a fim de que 
as empresas que não são obrigadas a aplicar o regulamento não tenham de examinar o texto 
completo da proposta. 

A fim de evitar uma duplicação de tarefas para as empresas e as autoridades, todas as 
substâncias usadas em produtos abrangidos por regulamentações comunitárias específicas 
deveriam ser isentas das obrigações previstas nos títulos relativos ao registo, à avaliação, à
autorização, às informações na cadeia de abastecimento e aos utilizadores a jusante. 

Em vez de fazer referência a determinadas directivas relativas à protecção da segurança e da 
saúde dos trabalhadores no trabalho, é preferível incluir uma referência geral ao conjunto 
da legislação em vigor nesta matéria.

As alterações de compromisso relativas ao considerando 100bis e aos artigos 2º, 4º, 4bis, 7º
e 8º devem ser lida em conjunto.

Alteração 29
Artigo 2, nºs 2 bis e 2 ter (novos)

2 bis. O presente regulamento aplica-se 
sem prejuízo da legislação comunitária 
relativa à protecção da segurança e da 
saúde dos trabalhadores no trabalho.
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2 ter. 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 as substâncias 
utilizadas como ingredientes cosméticos 
sejam abrangidas pelo presente 
regulamento, não serão permitidos ensaios 
em animais para efeitos de qualquer 
avaliação exigida pelo presente 
regulamento em ralação a essas 
substâncias que não os permitidos pela 
Directiva 76/768/CEE do Conselho.

Justificação

A alteração visa melhorar a clareza e a legibilidade do REACH. Todas as excepções ao 
âmbito de aplicação do regulamento REACH devem ser reunidas no artigo 2°, a fim de que 
as empresas que não são obrigadas a aplicar o regulamento não tenham de examinar o texto 
completo da proposta. 

A fim de evitar uma duplicação de tarefas para as empresas e as autoridades, todas as 
substâncias usadas em produtos abrangidos por regulamentações comunitárias específicas 
deveriam ser isentas das obrigações previstas nos títulos relativos ao registo, à avaliação, à
autorização, às informações na cadeia de abastecimento e aos utilizadores a jusante. 

Em vez de fazer referência a determinadas directivas relativas à protecção da segurança e da 
saúde dos trabalhadores no trabalho, é preferível incluir uma referência geral ao conjunto 
da legislação em vigor nesta matéria.

As alterações de compromisso relativas ao considerando 100bis e aos artigos 2º, 4º, 4bis, 7º
e 8º devem ser lida em conjunto. 

Alteração 30
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.
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 31
Artigo 3, nº 2

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

2. Preparação: uma mistura ou solução 
composta por duas ou mais substâncias; as 
ligas metálicas são formas de preparações 
especiais.  

Em caso de suspeita fundamentada da 
presença de outras propriedades que não as 
presumíveis com base nos diferentes 
componentes, há que prever, para as ligas 
metálicas, a possibilidade de uma avaliação 
tendo em conta as suas propriedades 
específicas especiais;

Justificação

As ligas metálicas são preparações e não necessitam de ser registadas enquanto tais, mas sim 
os seus componentes individuais (metais). Todavia, as ligas metálicas  podem ter outras 
propriedades que não são aparentes nos componentes individuais, uma vez que as 
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substâncias nelas contidas (metais) se fundem para formar uma nova rede cristalina 
não solúvel. Deve, portanto, existir uma possibilidade de avaliar a liga enquanto tal 
em caso de suspeita fundamentada da presença de outras propriedades que não as 
presumíveis com base nos diferentes componentes.

 

Alteração 32
Artigo 3, nº 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 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. Os produtos complexos compostos 
por mais de um artigo constituem um 
grupo de artigos. As obrigações relativas 
aos artigos decorrentes do presente 
regulamento aplicam-se a estes artigos 
quando estes são vendidos entre entidades 
jurídicas distintas;

Justificação

É necessário clarificar o que constitui um artigo, em particular no caso dos produtos 
complexos que constituem, de facto, um grupo de artigos. A clarificação proposta garante 
que as medidas destinadas a dar cumprimento às obrigações do regulamento REACH sejam 
adoptadas a montante da cadeia de abastecimento e não a jusante.

Alteração 33
Artigo 3, nº 4, alíneas a) e b)
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4. Polímero: uma substância composta por 
moléculas, caracterizada por sequências de 
um ou mais tipos de unidades monómeras. 
As referidas moléculas devem distribuir-se 
por uma gama de massas moleculares em que 
as diferenças decorram sobretudo das 
diferenças no número de unidades 
monómeras que as constituem. Um polímero 
contém:

4. Polímero: uma substância composta por 
moléculas, caracterizada por sequências de 
um ou mais tipos de unidades monómeras 
contendo uma maioria simples ponderal de 
moléculas com, pelo menos, três unidades 
monómeras unidas por uma ligação 
covalente a, pelo menos, outra unidade 
monómera ou outro reagente e constituída 
por menos de uma simples maioria 
ponderal de moléculas com o mesmo peso 
molecular. As referidas moléculas devem 
distribuir-se por uma gama de massas 
moleculares em que as diferenças decorram 
sobretudo das diferenças no número de 
unidades monómeras que as constituem. 

a) uma maioria ponderal simples de 
moléculas com, pelo menos, três unidades 
monómeras unidas por uma ligação 
covalente a, pelo menos, outra unidade 
monómera ou outro reagente,

b) menos que a maioria ponderal simples 
de moléculas com a mesma massa 
molecular. 

Justificação

A definição supracitada de um polímero corresponde essencialmente à definição da OCDE, 
que figura igualmente na Directiva 92/32/CEE e é considerada como a "definição-padrão", 
pelo que devia ser conservada.

Alteração 34
Artigo 3, n° 12 bis (novo)

12 bis. Categorias de utilização:
a categorização de utilizações, em 
conformidade com o ponto 5 quater do 
anexo IV, distinguindo entre utilização 
industrial, utilização profissional e 
utilização pelos consumidores;

Justificação

O conceito de categorias de utilização e exposição sistematiza e evidencia os requisitos de 
informação, facilitando a comunicação na cadeia de produção. Em vez de se considerarem 
grupos de produtos, é possível identificar e categorizar exposições típicas do ser humano e 
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do ambiente, independentemente da aplicação de uma substância. As alterações ao anexo I b 
bis (novo) ilustram-no detalhadamente.

Alteração 35
Artigo 3, n° 12 ter (novo)

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

Justificação

O conceito de categorias de utilizações e de perfis de exposição sistematiza e evidencia os 
requisitos de dados, facilitando a comunicação na cadeia de produção. Vide justificação 
circunstanciada da alteração ao n° 12 bis.

Alteração 36
Artigo 3, n° 12 quater (novo)

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

Justificação

Por oposição às categorias de utilização e exposição, o perfil de exposição descreve as 
condições particulares específicas da utilização de uma substância, nomeadamente as 
medidas concretas de protecção.

Alteração 37
Artigo 3, n° 14
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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 38
Artigo 3, n° 14 bis (novo)

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

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

Alteração 39
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 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),



AD\580429PT.doc 31/183 PE 357.851v02-00

PT

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, ou nos 
países que adiram à União Europeia em 1 de
Maio de 2004, mas não foi colocada no 
mercado pelo fabricante ou importador, pelo 
menos nos 15 anos que antecedem a 
entrada em vigor do presente regulamento;

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 
n.º 1, primeiro travessão, do artigo 8.º 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) 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 
n.º 1, primeiro travessão, do artigo 8.º 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.

Justificação

Todas as substâncias constantes do EINECS devem ser consideradas potenciais substâncias 
de integração progressiva. Não há necessidade de uma prova burocrática ou de um 
procedimento de confirmação de que a substância foi fabricada ou importada na UE nos 
últimos 15 anos.

Os fabricantes ou importadores podem manter o estatuto de integração progressiva e, por 
conseguinte, utilizar os períodos transitórios de integração se notificarem a substância ao 
registo de substâncias, de acordo com o artigo 22º bis (novo).

Alteração 40
Artigo 3, n° 22
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22.  Investigação e desenvolvimento 
orientados para o produto e para o 
processo: qualquer tipo de desenvolvimento 
científico relacionado com o 
desenvolvimento do produto, com o 
desenvolvimento posterior de uma substância 
durante o qual se usam unidades-piloto ou 
ensaios de produção para desenvolver o 
processo de produção e/ou testar as áreas de 
aplicação da substância;

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

Justificação

Esta alteração específica que a investigação e o desenvolvimento orientados para o produto e 
para o processo pode abranger as substâncias estremes, em preparações ou em artigos. 
Relacionada com as alterações 13, 14 e 15.

Alteração 41
Artigo 3, n° 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;

Justificação

A restrição a uma tonelada limita de forma inaceitável a liberdade da ciência e da 
investigação.

Alteração 42
Artigo 3, nº 25
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25. Utilização identificada: uma utilização 
de uma substância estreme ou numa 
preparação, ou uma utilização de uma 
preparação, prevista por um agente da cadeia 
de abastecimento, incluindo a sua própria 
utilização ou uma utilização de que lhe é
dado conhecimento por escrito por um 
utilizador imediatamente a jusante, e que se 
encontra abrangida pela ficha de segurança 
comunicada ao utilizador a jusante em causa;

25. Utilização identificada: uma utilização 
de uma substância estreme ou numa 
preparação, ou uma utilização de uma 
preparação, prevista por um agente da cadeia 
de abastecimento, incluindo a sua própria 
utilização ou uma utilização de que lhe é
dado conhecimento por escrito por um 
utilizador imediatamente a jusante, e que se 
encontra abrangida pela ficha de segurança 
comunicada ao utilizador a jusante em causa; 
a utilização identificada é declarada 
mediante a indicação da categoria de 
utilização e exposição;

Justificação

Formulação mais precisa da primitiva alteração 34. A indicação de uma "utilização 
identificada" processa-se simplesmente através da indicação da categoria de utilização e 
exposição. Tal reveste particular importância para as PME, dado que permite uma gestão 
mais simples do sistema e salvaguardar os sigilos industriais e comerciais.

Alteração 43
Artigo 3, n° 29 bis (novo)

29 bis. Informações essenciais: as 
indicações básicas para ordenar as 
substâncias por ordem de prioridade com 
base nas suas propriedades inerentes, 
exposição e utilização em conformidade 
com o anexo I b bis (Categorias de 
utilização), o anexo I b ter(Exposição) e os 
anexos IV e V;

Justificação

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

Alteração 44
Artigo 3, nº 29 ter (novo)
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29 ter. Pequena e Média Empresa: a 
definição constante da Recomendação nº
2003/361/CE, de 6 de Maio de 2003;

Justificação

A fim de aplicar correctamente a legislação, considera-se necessário incluir a definição de 
Pequena e Média Empresa, enquanto destinatária particularmente sensível do procedimento. 
A presente alteração está ligada às outras alterações apresentadas aos artigos constantes do 
título I: Aspectos gerais.

Alteração 45
Artigo 3, n° 29 ter (novo)

29 ter. Registo de substâncias: o registo que 
será gerido pela Agência e que contém as 
informações relativas às substâncias 
notificadas durante o pré-registo.

Justificação

A presente alteração visa coerência como n° 20 do artigo 3°. A definição é a base do artigo 
nº 3 do artigo 22º quater.

Alteração 46
Artigo 3, n° 29 quater (novo)

29 quater. Liga metálica: um material 
metálico, homogéneo à escala 
macroscópica, composto por dois ou mais 
elementos químicos combinados de tal 
forma que não podem ser separados por 
processos mecânicos;

Justificação

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

Alteração 47
Artigo 4, nº 1
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1. O disposto no presente título não se 
aplica na medida em que uma substância 
seja usada:

Suprimido

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

b) Como aditivo alimentar em géneros 
alimentícios, abrangido pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 89/107/CEE do 
Conselho3;

c) Como aromatizante em géneros 
alimentícios, abrangido pelo âmbito de 
aplicação da Decisão 1999/217/CE da 
Comissão4;

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

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

2 JO L 311 de 28.11.2001, p. 67.

3 JO L 40 de 11.2.1989, p. 27.

4 JO L 84 de 27.3.1999, p. 1.

5 JO L 270 de 14.12.1970, p. 1.

6 JO L 213 de 21.7.1982, p. 8.

Justificação

A alteração visa melhorar a clareza e a legibilidade do REACH. Em consequência da 
transferência das excepções para o artigo 2º, o artigo 4º tem de ser alterado.

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.
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As alterações de compromisso relativas ao considerando 100bis e aos artigos 2º, 4º, 4bis, 7º
e 8º devem ser lida em conjunto.

Alteração 48
Artigo 4, n° 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

A alteração visa melhorar a clareza e a legibilidade do REACH. Em consequência da 
transferência das excepções para o artigo 2º, o artigo 4º tem de ser alterado.

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.

As alterações de compromisso relativas ao considerando 100bis e aos artigos 2º, 4º, 4bis, 7º
e 8º devem ser lida em conjunto.

Alteração 49
Artigo 4 bis (novo) 

Artigo 4º bis

Derrogação da obrigação de registo para a 
investigação e o desenvolvimento 

orientados para o produto e para o 
processo (IDOPP)
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1. As substâncias fabricadas na 
Comunidade ou importadas para 
investigação e desenvolvimento orientados 
para o produto e para o processo estão 
isentas da obrigação de registo prevista nos 
artigos 5º, 6º, 16º e 19º durante um período 
de cinco 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 dos clientes ou do notificante 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.

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

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

Justificação

Esta alteração incentiva a investigação e o desenvolvimento orientados para o produto e 
para o processo (IDOPP) ao simplificar o requisito previsto na proposta, ao criar 
oportunidades para os utilizadores a jusante e ao manter a possibilidade de as autoridades 
intervirem. Deveria ser suficiente saber onde se processa a IDOPP, a fim de que, em caso de 
problema, as autoridades saibam a quem se devem dirigir e possam assim actuar 
rapidamente.

As disposições relativas à IDOPP deveriam ser inseridas no início do título III como um novo 
artigo 4º bis, dado que incluem uma derrogação da obrigação geral de registo.

Alteração 50
Artigo 5, n° 1 bis (novo)

1 bis. As substâncias presentes numa 
preparação estão isentas do registo a que se 
refere o nº 1 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 51
Artigo 5, n° 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 em 
quantidades compreendidas entre 1 e 10 
toneladas relativamente às quais o processo 
relativo aos riscos contenha todas as 
informações especificadas no anexo V está
isento do pagamento de taxa; o registo de 
substâncias em quantidades compreendidas 
entre 10 e 10o toneladas relativamente às 
quais o processo relativo aos riscos 
contenha todas as informações 
especificadas nos anexos V e VI está
igualmente isento do pagamento de taxa.

Justificação

Esta alteração incentiva a apresentação de informações completas relativas às substâncias 
em quantidades compreendidas entre 1 e 100 toneladas, em relação às quais serão 
produzidas informações mais completas do que previsto na proposta da Comissão para 
benefício da saúde e do ambiente e, simultaneamente, permite reduzir os custos gerais das 
PME, tornando-os mais razoáveis.

Estes dois elementos do processo de registo permitirão:

em primeiro lugar, orientar as empresas na utilização dos dados disponíveis, na revisão –
dos mesmos e na formulação de conclusões adequadas sobre a gestão dos riscos, o que se 
traduz numa melhor qualidade das fichas de segurança relativas às substâncias 
classificadas como perigosa;

em segundo lugar, ajudar a Agência a efectuar uma despistagem destinada a identificar –
as substâncias que possam apresentar um risco elevado para a saúde humana e para o 
ambiente, em relação às quais terão de ser produzidas informações suplementares.
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Alteração 52
Artigo 5, n° 3, parte introdutória

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 agente a montante da cadeia de 
abastecimento ou de outras substâncias não 
registadas caso se verifiquem ambas as 
condições seguintes, contanto que os 
monómeros resultem da síntese e não 
sejam isoláveis:

Justificação

Alguns monómeros resultam do processo de produção e regem imediatamente em sequência. 
Nesse caso, é perfeitamente justificada a impossibilidade de registo.

No entanto, caso o monómero ou a outra substância não registada já tenham sido objecto de 
registo por parte do fabricante original ou seu representante nomeado, o fabricante de 
polímeros pode utilizar este registo desde que o registando indique a utilização da substância 
no fabrico de polímeros.

Alteração 53
Artigo 5, n° 3, alínea b), parágrafo 1 bis (novo)

A notificação desse monómero ou dessa 
substância incluirá as seguintes 
informações, no formato especificado pela 
Agência em conformidade com o 
artigo 108º:
i)  a identidade e informações de contacto 
do produtor ou importador;

ii)  a identidade do monómero ou da 
substância, conforme especificado no 
ponto 2 do anexo IV;
iii)  a classificação da substância;

iv)  uma breve descrição da utilização do 
polímero.

Justificação

Contrariamente aos produtores e fabricantes de monómeros, os importadores e fabricantes 
de polímeros não colocam no mercado da UE os monómeros ou as outras substâncias 
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contidas nos polímeros. Por sua própria natureza, os polímeros apresentam um risco 
limitado para a saúde humana e para o ambiente.

Alteração 54
Artigo 5, n° 3, alínea b bis) (nova)

b bis)  O registo previsto no presente título 
será apresentado no caso dos monómeros 
ou de outras substâncias não registados 
fabricados ou importados em quantidades 
superiores a 1 000 toneladas por ano. Este 
registo incluirá a informação especificada 
no anexo V, além da informação acima 
referida.

Justificação

Não se justifica que os monómeros ou as substâncias presentes em polímeros estejam sujeitos 
a todas as formalidades de registo previstas no regulamento REACH, pelo que é conveniente 
prever requisitos de registo menos rigorosos para os monómeros e essas substâncias.

Alteração 55
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.

A taxa deve ser proporcional ao tipo de 
processo de registo.

Justificação

Para facilitar o processo no caso das PME, a taxa estabelecida pela Agência deve ser 
proporcional à informação fornecida para efeitos de registo da substância. A alteração está
ligada a outras alterações apresentadas aos artigos do título II: Registo de substâncias.

Alteração 56
Artigo 6, nº 1, alínea a)

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

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

Justificação
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A referência a cada tipo de artigo deve ser suprimida. A referência à Directiva 67/548/CEE 
é retomada no nº 1bis do artigo 6º (novo).

Alteração 57
Artigo 6, nº 1, alínea b)

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

b) a concentração da substância ultrapassa 
em cada artigo 0,1% em peso. A 
determinação da concentração de 
substâncias presentes em artigos requer 
uma análise separada dos componentes de 
um artigo composto. Aplica-se o mesmo às 
camadas sobrejacentes às superfícies de um 
artigo. Os aspectos particulares serão 
definidos no âmbito de orientações;

Justificação

A referência a cada tipo de artigo deve ser suprimida. A referência à Directiva 67/548/CEE é
retomada no nº 1bis do artigo 6º (novo).

Alteração 58
Artigo 6, nº 1, alínea c bis) (nova)

c bis) a substância não estiver isenta da 
obrigação de registo.

Justificação

A referência a cada tipo de artigo deve ser suprimida. A referência à Directiva 67/548/CEE é
retomada no nº 1bis do artigo 6º (novo).

Alteração 59
Artigo 6, n° 1, alínea c ter) (nova)

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

Alteração 60
Artigo 6, nº 1 bis (novo)
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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 no artigo 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;

Justificação

Introdução de critérios de exclusão.

Alteração 61
Artigo 6, n° 1 bis (novo)

1 bis.  A Comissão adoptará orientações 
sobre a definição de "tipo de artigo” o mais 
tardar três meses após o fim do prazo 
especificado no nº 3 do artigo 21º.

Alteração 62
Artigo 6, n°s 2, 2 e 4

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:

Suprimido

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

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

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.

Justificação

Os nºs 2 a 4 são impraticáveis e difíceis de aplicar. Muitas definições são omissas ou são 
demasiado vagas (por exemplo, "tipo de artigo", "souber" ou "é susceptível de ser 
libertada"). Além disso, as disposições deveriam ter mais devidamente em conta o conteúdo 
dos acordos comerciais internacionais.

Alteração 63



AD\580429PT.doc 45/183 PE 357.851v02-00

PT

Artigo 6, nºs 5 a 7

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

5.  O nº 1 não se aplica às substâncias que já
tenham sido registadas para essa utilização 
por um agente a montante da cadeia de 
abastecimento.

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

6.  O nº 1 aplicar-se-á seis meses após o fim 
do prazo especificado no nº 3 do artigo 21º.

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

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

Justificação

Os nºs 2 a 4 são impraticáveis e difíceis de aplicar. Muitas definições são omissas ou são 
demasiado vagas (por exemplo, "tipo de artigo", "souber" ou "é susceptível de ser 
libertada"). Além disso, as disposições deveriam ter mais devidamente em conta o conteúdo 
dos acordos comerciais internacionais.

Alteração 64
Artigo 6-A bis (novo), título

Artigo 6º-A bis
Transmissão e divisão de registos e 

"registos de grupo"

Alteração 65
Artigo 6-A bis, n° 1 (novo)

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.

Justificação

Caso um registando não queira fazer mais uso do seu registo, deve ter a possibilidade de 
transferir os seus direitos de registo. A partilha dos direitos de registo é necessária nos casos 
em que apenas uma parte da empresa seja transferida para um novo proprietário. Visto que 
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para comprovar a situação do registo todo e qualquer fabricante ou importador necessita de 
apresentar um número de registo, a agência deverá, em tais circunstâncias, atribuir um novo 
número de registo ao novo proprietário.

Alteração 66
Artigo 6-A bis, n° 2 (novo)

2. Quando o fabricante é uma filial de 
outra pessoa colectiva (a denominada 
empresa-mãe), a empresa-mãe pode 
efectuar e manter um registo em nome da 
filial. 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 designada para 
o registo de grupo é responsável pelo 
cumprimento das obrigações previstas no 
presente regulamento.

Alteração 67
Artigo 6-A bis, n° 3 (novo)

3. O nº 2 aplica-se igualmente quando a 
empresa-mãe ou a filial não estão 
estabelecidas no território da União. A 
pessoa colectiva designada para o registo 
de grupo deve estar sediada 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 68
Artigo 7
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Artigo 7° Suprimido

Derrogação da obrigação geral de registo
para a investigação e o desenvolvimento 

orientados para o produto e para o 
processo

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

Esta alteração incentiva a investigação e o desenvolvimento orientados para o produto e 
para o processo (IDOPP) ao simplificar o requisito previsto na proposta, ao criar 
oportunidades para os utilizadores a jusante e ao manter a possibilidade de as autoridades 
intervirem. Deveria ser suficiente saber onde se processa a IDOPP, a fim de que, em caso de 
problema, as autoridades saibam a quem se devem dirigir e possam assim actuar 
rapidamente.

As disposições relativas à IDOPP deveriam ser inseridas no início do título III como um novo 
artigo 4º bis, dado que contêm uma derrogação da obrigação geral de registo.

Alteração 69
Artigo 8

Artigo 8º Suprimido
Substâncias presentes em produtos 

fitofarmacêuticos e produtos biocidas
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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.

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

Resulta da nova redacção do artigo 2°.

Alteração 70
Artigo 9
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Um registo exigido nos termos do artigo 5º
ou dos nºs 1 ou 4 do artigo 6º deverá conter, 
no formato especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108º, todas as 
informações seguintes:

Um processo de registo que deve ser 
apresentado à Agência nos termos dos 
artigos 5º ou 6° deverá conter, no formato 
especificado pela Agência em conformidade 
com o artigo 108º, todas as informações 
seguintes:

a)  Um processo técnico contendo: a)  Um processo individual contendo:

i) a identidade do(s) fabricante(s) ou 
importador(es), conforme especificado no 
ponto 1 do Anexo IV,

i) a identidade do(s) fabricante(s) ou 
importador(es), conforme especificado no 
ponto 1 do Anexo IV,

ii) a identidade da(s) substância(s), conforme 
especificado no ponto 2 do Anexo IV,

ii) a identidade da(s) substância(s), conforme 
especificado no ponto 2 do Anexo IV,

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

iii)  informações sobre o fabrico e a(s) 
utilização(ões) da substância, conforme 
especificado no ponto 3 do Anexo IV; estas 
informações incluirão todas as utilizações 
identificadas do registando e referirão, em 
particular, as utilizações que este 
desaconselha,

iv)  a classificação e a rotulagem da 
substância, conforme especificado no 
ponto 4 do Anexo IV,

iv)  informações sobre as categorias de 
utilização e exposição especificadas n 
ponto 5 do anexo IV,

v)  orientações para a utilização segura da 
substância, conforme especificado no 
ponto 5 do Anexo IV,
vi)  resumos das informações obtidas a 
partir da aplicação dos Anexos V a IX,

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

viii)  uma declaração indicando se as 
informações foram obtidas a partir de 
experiências com animais vertebrados,
ix)  propostas de ensaios se tal for exigido 
pela aplicação dos Anexos V a IX,
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x)  uma declaração indicando se aceita ou
não partilhar com futuros registandos, 
mediante pagamento, os seus resumos e 
resumos consistentes do estudo respeitantes 
às informações obtidas a partir da 
aplicação dos Anexos V a VIII 
relativamente a ensaios que não envolvam 
animais vertebrados;
b) um relatório de segurança química, 
sempre que o artigo 13.º assim o exigir.

b) um processo relativo aos riscos 
contendo:

i) Os estudos ou os resumos consistentes 
respeitantes às informações obtidas a partir 
da aplicação dos artigos 11º a 13º;

ii) Os estudos ou os resumos de quaisquer 
outras informações obtidas a partir da 
aplicação dos artigos 11º e 12º;
iii) Propostas de ensaios se tal for exigido 
pela aplicação dos artigos 11º a 13º;

iv) Uma declaração indicando se as 
informações foram obtidas a partir de 
experiências com animais vertebrados;

v) Uma declaração indicando se os estudos, 
os resumos dos estudos ou os resumos 
consistentes respeitantes às informações 
relativas a ensaios que não envolvem 
animais vertebrados podem ser partilhados, 
contra pagamento, com registandos 
subsequentes no prazo de 15 anos após a 
sua apresentação;

vi) Uma confirmação de que o registando é
o proprietário dos estudos originais 
apresentados ou a partir dos quais foram 
extraídos e apresentados os resumos dos 
estudos ou os resumos consistentes dos 
estudos, ou o consentimento escrito do 
proprietário dos estudos originais de 
remissão para os mesmos (carta de acesso);

c) a classificação dos riscos e a rotulagem 
da substância, tal como especificado no 
ponto 4 do anexo IV; 
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d) para as substâncias em quantidades 
iguais ou superiores a 10 toneladas por 
ano, um relatório de segurança química, 
em conformidade com o artigo 13º;

e) a ficha de segurança, caso seja exigida 
em conformidade com o artigo 29º ou, 
alternativamente, orientações sobre a 
utilização segura, tal como especificado no 
anexo I b bis (novo); incluindo uma 
indicação das informações que o 
registando considera confidenciais.

Justificação

A presente alteração especifica as informações a apresentar:

1. O processo individual não é novo, por confronto com a proposta da Comissão, apenas 
integra informações sobre a identidade da empresa, as substâncias e as utilizações.

Algumas informações básicas sobre a exposição têm de ser apresentadas para ajudar os 
fabricantes e importadores de substâncias, em particular, em quantidades compreendidas 
entre 1 e 100 toneladas, a fim de desenvolver a ficha de segurança/orientações sobre a 
utilização segura.

2. O processo relativo aos riscos não é novo, por confronto com a proposta da Comissão, e o 
seu conteúdo é especificado no artigo 11º em conexão com os anexos relativos aos ensaios.

3. A classificação e a rotulagem de substâncias perigosas constituirá, tal como na proposta 
da Comissão, um item separado do processo de registo. 

Alteração 71
Artigo 9, alínea b bis) (nova)
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b bis)  Para efeitos do disposto na alínea a), 
considera-se que os conjuntos de dados 
relativos a uma substância química ou a 
um grupo de substâncias químicas 
apresentados no âmbito do programa 
relativo aos produtos químicos produzidos 
em grande quantidade da Organização de 
Cooperação e de Desenvolvimento 
Económicos (OCDE), da iniciativa "High 
Production Volume (HPV) Chemicals" do
Conselho Internacional das Associações de 
Substâncias Químicas (ICCA) ou do "HPV 
Chemicals Challenge Program" da 
Environmental Protection Agency (EPA) 
dos EUA satisfazem os requisitos das 
subalíneas vi) a x) da alínea a).

Justificação

O programa relativo aos produtos químicos produzidos em grandes quantidades (HPV) da 
OCDE constitui a base para a recolha e a avaliação eficaz dos dados relativos aos efeitos 
sobre a saúde pública e o ambiente dos HPV produzidos ou importados pelos membros da 
OCDE. A utilização de dados obtidos no âmbito deste sistema é consonante com os requisitos 
de registo do sistema REACH e deverá evitar a produção onerosa e a duplicação 
desnecessária de informações, em particular dos dados que envolvam ensaios em animais 
vertebrados, e acelerar a divulgação das informações junto do público.

Alteração 72
Artigo 10, Título

Apresentação de dados em conjunto pelos 
membros de um consórcio

Pré-registo e formação de um consórcio 
numa base voluntária

Justificação

A formação de consórcios deve ser encorajada, dando força legal à denominada fase 
de"pré-registo". Os membros de um consórcio devem pagar uma parte equitativa da taxa de 
registo. 

Alteração 73
Artigo 10, n° -1 (novo)
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-1. Se dois ou mais fabricantes na 
Comunidade e/ou dois ou mais 
importadores tencionarem fabricar ou 
importar uma substância, o registo será
efectuado, de preferência, apenas por um 
fabricante ou importador.

Com base nas informações previstas na 
alínea a), subalínea i), do artigo 9º, os 
demais fabricantes e/ou importadores 
podem remeter, integralmente ou em parte, 
para esse registo se o fabricante/importador 
que procedeu ao registo tiver dado, por 
escrito, o seu consentimento. O 
consentimento é necessário, sempre que se 
aplique o artigo 25º.

As informações fornecidas nos termos do 
nº 1, alínea a), subalínea iv), do artigo 9º
apenas são fornecidas separadamente se 
essas informações se encontrarem já
disponíveis ou existirem outras razões 
importantes que obstem à remissão para o 
registo já efectuado.
Em caso de remissão integral, a Agência 
atribui, a pedido dos 
fabricantes/importadores em causa, o 
mesmo número de registo.
Em caso de remissão parcial, as 
informações que faltam são fornecidas 
separadamente.

Justificação

Os fabricantes/importadores podem optar por não entregar os seus próprios documentos 
quando acedem a outros registos, o que será especialmente benéfico para as PME que podem 
assim poupar recursos na elaboração de dossiês.

Com a obrigatoriedade de consentimento do acesso através da remissão para o artigo 25°
assegura-se que os dados relativos aos ensaios que envolvem animais vertebrados não podem 
ser repetidos e que estes dados apenas podem ser entregues uma vez.

Esta disposição permite igualmente concretizar o princípio "Uma substância, um registo" 
(até ao próprio número de registo).

Alteração 73
Artigo 10, n° 1, parágrafo 1
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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. Alternativamente, dois ou mais 
fabricantes e/ou dois ou mais importadores 
na Comunidade poderão formar um 
consórcio para efectuar o registo. Um 
fabricante ou importador, ou um terceiro
actuando em nome dos outros fabricantes 
e/ou importadores, e com o seu 
consentimento, apresentará partes do registo
da seguinte forma:

Justificação

Estas directrizes são necessárias para apoiar a formação e o trabalho dos consórcios e para 
impedir eventuais violações do direito da concorrência.

Alteração 75
Artigo 10, n° 1, parágrafo 2

Cada membro do consórcio apresentará, 
separadamente, as informações 
especificadas na alínea a), subalíneas i), 
ii), iii) e viii), do artigo 9.º.

Suprimido

Alteração 76
Artigo 10, n° 1, parágrafo 3

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

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

Cada consórcio pode apresentar em 
conjunto as informações previstas nas 
alíneas i) a iii) da alínea a) do artigo 9°.

Justificação

Aquando da apresentação de informações em conjunto basta que um fabricante ou 
importador que representa outros membros do consórcio efectue uma declaração em 
conformidade com a alínea viii) da alínea a) do artigo 9°.
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Alteração 77
Artigo 10, nº 1, parágrafo 4

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

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

Alteração 78
Artigo 10, nº 1, parágrafo 4 bis (novo)

Para apoiar os fabricantes ou importadores 
que fazem parte de consórcios, a Comissão 
elaborará projectos de orientações tendo 
em vista o cumprimento da legislação em 
matéria de concorrência.

Justificação

São necessárias orientações para facilitar a formação de consórcios pelos fabricantes e 
importadores, assim como o seu trabalho. Tais orientações são igualmente essenciais como  
incentivo à formação de consórcios, caso contrário a situação seria extremamente incerta do 
ponto de vista legal.

Alteração 79
Artigo 10, nº 1 bis (novo)

1 bis. No prazo de três meses após o termo 
da fase de pré-registo, a Agência publicará
a lista das substâncias declaradas nos 
termos do nº 1.

Justificação

A formação de consórcios deve ser encorajada, dando força legal à denominada fase 
de"pré-registo". Os membros de um consórcio devem pagar uma parte equitativa da taxa de 
registo.
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Alteração 80
Artigo 10, nº 1 ter (novo)

1 ter. Os fabricantes e importadores da 
mesma substância formarão um consórcio, 
se o desejarem.
O fabricante ou importador que age 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.
Os membros do consórcio podem decidir se 
apresentam as informações especificadas 
na alínea a), subalínea v), e alínea b), do
artigo 9.º separadamente ou se apenas o 
referido fabricante ou importador 
apresentará essas informações em nome 
dos outros.

Justificação

A formação de consórcios deve ser encorajada, dando força legal à denominada fase 
de"pré-registo". Os membros de um consórcio devem pagar uma parte equitativa da taxa de 
registo.

Alteração 81
Artigo 10, nº 2

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

Suprimido

Justificação

Transferido para o n° 4 do artigo 5°.

Alteração 82
Artigo 10, nº 2 bis (novo)

2 bis.  Devem ser definidas orientações 
claras sobre o funcionamento dos 
consórcios. Essas orientações devem ter em 
conta o seguinte:

a)  As regras da OMC;
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b)  A correcta repartição dos custos dos 
ensaios, da elaboração dos relatórios e do 
funcionamento dos consórcios;

c)  A garantia da confidencialidade de 
determinadas utilizações específicas;

d)  A possibilidade de os utilizadores a 
jusante notificarem uma utilização numa 
fase preliminar; 

e)  Um código de conduta para terceiros.  

Justificação

Para as grandes empresas e as PME é importante ser representado por um terceiro, pois esta 
medida incentivará certamente a participação das PME em consórcios, dado que estas 
carecem frequentemente dos conhecimentos específicos requeridos. Além disso, é conveniente 
que sejam adoptadas regras claras sobre o funcionamento dos consórcios:

conformidade com as regras da OMC−

carácter confidencial da formação de consórcios−

disposições claras para as PME sobre a repartição dos custos−

tomada em consideração dos pedidos dos utilizadores a jusante nas análises de −
segurança química

confiança no terceiro que defende os interesses dos registandos.−

Alteração 83
Artigo 11, nº 1

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

1. O processo relativo aos riscos a que se 
refere a alínea a) do artigo 9°, incluirá os 
seguintes dados nas subalíneas i), ii) e iii): 
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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) No caso das substâncias em quantidades 
iguais ou superiores a uma tonelada por 
ano por registando, no mínimo,  a 
informação sobre as propriedades 
físico-químicas especificada no anexo V, 
bem como qualquer outra informação 
relevante para a caracterização dos riscos 
sobre as propriedades físico-químicas, em 
termos de saúde humana e ambientais  da 
substância de que o registando que 
disponha; 

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

b) No caso das substâncias em quantidades 
iguais ou superiores a 10 toneladas por ano 
por registando, no mínimo, a informação 
especificada no anexo V,  bem como 
qualquer outra informação relevante para 
a caracterização dos riscos sobre as 
propriedades físico-químicas, em termos de 
saúde humana e ambientais  da substância 
de que o registando que disponha, tal como 
especificado no anexo VI, em 
conformidade com o disposto nos nºs 2 e 3 
do artigo 11º bis (novo);

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

c) No caso das substâncias em quantidades 
iguais ou superiores a 100 toneladas por 
ano por registando, no mínimo, a 
informação especificada nos anexos V e 
VI,  bem como qualquer outra informação 
relevante para a caracterização dos riscos 
sobre as propriedades físico-químicas, em 
termos de saúde humana e ambientais  da 
substância de que o registando que 
disponha e propostas de ensaios para 
obtenção da informação ainda não 
disponível, especificada no anexo VII, em 
conformidade com o disposto nos nºs 2 e 3 
do artigo 11º bis (novo);
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d) A informação especificada nos anexos V 
e VI bem como as propostas de ensaios 
para obtenção da informação especificada 
nos anexos VII e VIII relativamente às 
substâncias fabricadas ou importadas em 
quantidades iguais ou superiores a 1 000 
toneladas por ano por fabricante ou 
importador;

d) No caso das substâncias em 
quantidades iguais ou superiores a 1000 
toneladas por ano por registando, no 
mínimo, a informação especificada nos 
anexo V e VI,  bem como qualquer outra 
informação relevante para a caracterização 
dos riscos sobre as propriedades físico-
químicas, em termos de saúde humana e 
ambientais  da substância de que o 
registando que disponha  e propostas de 
ensaios para obtenção da informação 
ainda não disponível, especificada nos 
anexos VII  e VIII, em conformidade com 
o disposto nos nºs 2 e 3 do artigo 11º bis 
(novo);

Justificação

A presente alteração especifica que todas as informações de que o registando dispõe devem 
ser apresentadas no processo relativo aos riscos de uma substância, para efeitos de registo.

No caso de substâncias em quantidades entre 10 e 100 toneladas, para além das informações 
já disponíveis, todas as informações relativas às propriedades físico-químicas e todas as 
informações toxicológicas e eco-toxicológicas especificadas no anexo V (+) têm de ser 
produzidas. As informações adicionais especificadas no anexo VI terão de ser produzidas 
paras as substâncias identificadas num processo de rastreio pela Agência, a fim de gerar 
custos adicionais apenas para as substâncias susceptíveis de comportar riscos.

A apresentação de conjuntos completos de informações para as substâncias em quantidades 
entre 10 e 100 toneladas é encorajada pela isenção da obrigação de pagamento de uma taxa. 

A presente alteração alarga o sistema que exige a apresentação de informações, estabelecido 
no anexo V (+), como ponto de partida e as informações previstas no anexo VI para algumas 
substâncias susceptíveis de comportar riscos após um rastreio pela Agência a substâncias em 
quantidades iguais ou inferiores a 100 toneladas. No caso de substâncias em quantidades 
entre 10 e 100 toneladas, as informações exigidas são então especificadas nos anexos V a 
VII, e no caso de substâncias em quantidades iguais ou inferiores a 1000 toneladas, as 
informações exigidas são especificadas nos anexos V a VIII.

Alteração 84
Artigo 11, nº 2



AD\580429PT.doc 62/183 PE 357.851v02-00

PT

2. Logo que a quantidade de uma substância 
que já tenha sido registada atinja o limite de 
tonelagem seguinte, serão transmitidas à
Agência as informações adicionais adequadas 
exigidas no n.º 1, bem como qualquer 
actualização dos outros elementos do 
registo, tendo em conta essas informações 
adicionais.

2. Logo que a quantidade de uma substância 
que já tenha sido registada atinja o limite de 
tonelagem seguinte, o fabricante ou 
importador informará imediatamente a 
Agência e apresentar-lhe-á, no formato 
especificado pelo Agência, uma proposta 
relativa às informações adicionais adequadas 
exigidas no n.º 1. O registando apresentará
as informações adicionais à Agência dentro 
de um prazo estabelecido pela Agência, que 
terá em conta o tempo necessário para 
produzir as informações.

Justificação
A presente alteração especifica que todas as informações de que o registando dispõe devem 
ser apresentadas no processo relativo aos riscos de uma substância, para efeitos de registo.

No caso de substâncias em quantidades entre 10 e 100 toneladas, para além das informações 
já disponíveis, todas as informações relativas às propriedades físico-químicas e todas as 
informações toxicológicas e eco-toxicológicas especificadas no anexo V (+) têm de ser 
produzidas. As informações adicionais especificadas no anexo VI terão de ser produzidas 
paras as substâncias identificadas num processo de rastreio pela Agência, a fim de gerar 
custos adicionais apenas para as substâncias susceptíveis de comportar riscos.

A apresentação de conjuntos completos de informações para as substâncias em quantidades 
entre 10 e 100 toneladas é encorajada pela isenção da obrigação de pagamento de uma taxa. 

A presente alteração alarga o sistema que exige a apresentação de informações, estabelecido 
no anexo V (+), como ponto de partida e as informações previstas no anexo VI para algumas 
substâncias susceptíveis de comportar riscos após um rastreio pela Agência a substâncias em 
quantidades iguais ou inferiores a 100 toneladas. No caso de substâncias em quantidades 
entre 10 e 100 toneladas, as informações exigidas são então especificadas nos anexos V a 
VII, e no caso de substâncias em quantidades iguais ou inferiores a 1000 toneladas, as 
informações exigidas são especificadas nos anexos V a VIII.

Alteração 85
Artigo 11, nº 2 bis (novo)

2 bis.  A quantidade anual de uma 
substância de integração progressiva será
determinada com base na quantidade 
média fabricada ou importada nos três 
anos que precedem a apresentação do 
processo de registo.

Justificação
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Os requisitos de informação aumentam sempre que o limite de tonelagem for ultrapassado. 
As consequências deste facto são proporcionalmente mais significativas quando os limites de 
1 e 10 toneladas são superados. Por conseguinte, é necessário permitir uma certa 
flexibilidade para as PME, em particular no caso da compra de componentes. Tomar como 
referência a quantidade média fabricada ou importada em três anos permite que só sejam 
aplicados requisitos de informação mais rigorosos quando um registando ultrapassar 
consideravelmente um determinado limite de tonelagem.

Alteração 86
Artigo 11 bis (novo)

Derrogação aos ensaios com base no risco
1.  Sem prejuízo do disposto no artigo 11º, 
os registandos estão dispensados da 
realização dos ensaios previstos nos anexos 
VI, VII e VII se os riscos provocados pela 
substância foram adequadamente 
controlados com base nas informações 
disponíveis sobre as propriedades 
intrínsecas e a exposição for limitada 
através de medidas de gestão dos riscos.
2.  A Comissão especificará no anexo IX as 
condições para a derrogação aos ensaios 
com base no risco, em conformidade com o 
procedimento estabelecido no nº 3 do artigo 
130º. Estas condições terão em conta os 
diversos tipos de compartimentos 
ambientais e populações humanas 
expostas, as diversas vias de exposição, a 
duração e frequência da exposição, com 
base no ponto 5 do anexo IV e a protecção 
da vida dos animais. A fim de assegurar a 
proporcionalidade entre os custos e os 
benefícios dos ensaios, as condições basear-
se-ão num nível razoável de garantia para 
efeitos de demonstração de um controlo 
adequado.
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3.  A fim de poder beneficiar da derrogação 
aos ensaios com base no risco, o registando 
demonstrará no seu processo relativo aos 
riscos que preenche todas as condições 
especificadas no anexo IX ou que os riscos 
provocados pela substância são 
adequadamente controlados, remetendo 
para as partes relevantes do relatório de 
segurança química.

Justificação

Os ensaios devem ser orientados para as situações de exposição previstas pelo registando. 
Por esse motivo, para além das regras específicas para a derrogação aos ensaios 
estabelecidas nos anexos referentes aos ensaios (anexos VI a VIII), como regra geral, os 
ensaios podem ser dispensados se for possível demonstrar um controlo adequado dos riscos 
com base nas informações disponíveis sobre os riscos e a situação de exposição ou nas 
medidas de gestão dos riscos adoptadas.

Para facilitar a aplicação desta disposição, a Comissão deve desenvolver orientações gerais, 
tendo em conta as categorias de exposição, tal como especificado no nº 2. Os registandos 
poderão, além disso, demonstrar um controlo adequado dos riscos no seu caso específico.

Alteração 87
Artigo 12, nº 2, parágrafo 1 bis (novo)

Esses métodos serão revistos e 
aperfeiçoados regularmente, no intuito de 
reduzir as experiências com animais 
vertebrados e o número de animais 
utilizados. Em particular, se o Centro 
Europeu de Validação de Métodos 
Alternativos de Ensaio (CEVMA ) validar e 
declarar como apto para aceitação legal 
um método alternativo de ensaio, a 
Agência apresentará no prazo de 14 dias 
um projecto de decisão que altera o(s) 
anexo(s) pertinente(s) do presente 
regulamento tendo em vista substituir o 
método de ensaio em animais por um 
método alternativo.

Justificação

Substitui a alteração 22 do projecto de relatório. Os métodos de ensaio deveriam ser 
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automaticamente actualizados sempre que um método alternativo de ensaio for 
validado pelo CEVMA.

Alteração 88
Artigo 12, nº 3

3. Os ensaios e as análises laboratoriais
serão realizados segundo os princípios de 
boas práticas de laboratório previstos na 
Directiva 87/18/CEE e nos termos da 
Directiva 86/609/CEE.

3. Os novos ensaios que envolvam animais 
vertebrados serão realizados segundo os 
princípios de boas práticas de laboratório 
previstos na Directiva 87/18/CEE e nos 
termos da Directiva 86/609/CEE.

Justificação

A repetição dos ensaios já realizados que não cumprem as boas práticas de laboratório daria 
origem a um número considerável de ensaios repetidos e desnecessários envolvendo animais 
vertebrados. Os ensaios já realizados que não cumprem as boas práticas de laboratório 
fornecem resultados fiáveis para o registo e a avaliação.

Deste modo, por razões de eficiência de custos, a dispendiosa obrigação das boas práticas de 
laboratório deve restringir-se aos ensaios que envolvam animais vertebrados.

Outras informações, nomeadamente dados físico-químicos, podem ser transmitidas com 
qualidade suficiente a baixos custos.

Alteração 89
Artigo 12, nº 4, parágrafo 1

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

4.  Se uma substância já tiver sido registada, 
um novo registando poderá reportar-se a 
estudos e relatórios de ensaios, a seguir 
denominados “estudos”, relativos à mesma 
substância apresentados anteriormente, desde 
que possa comprovar que a substância para a 
qual está a efectuar o registo é igual à que já
foi anteriormente registada. 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.

Justificação

Esta alteração melhorará consideravelmente a aplicabilidade do regulamento. Dado que o 



AD\580429PT.doc 66/183 PE 357.851v02-00

PT

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 90
Artigo 12, nº 4, parágrafo 1

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

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

Justificação

Deve ser concedido o acesso a dados sobre ensaios não realizados em animais, tal como se 
prevê já no caso dos ensaios realizados em animais. Esta alteração relacionada com outras 
alterações aos artigos do título II: Registo de substâncias.

Alteração 91
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:

Alteração 92
Artigo 13, nº 3, alínea d)

d) Avaliação de PBT e mPmB. Suprimido
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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 93
Artigo 13, nº 4, parágrafo 2 

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

A avaliação da exposição e a caracterização 
dos riscos devem referir-se a todas as 
utilizações ou categorias de utilização e 
exposição identificadas do fabricante ou 
importador e devem conduzir a um 
conjunto de medidas de gestão dos riscos e 
condições operacionais que assegurem um 
controlo adequado dos riscos.

Justificação

Os fabricantes de substâncias não são capazes de proceder a avaliações individuais 
detalhadas para todas as condições de utilização imagináveis. Tal não seria também 
desejável pelas seguintes razões: uma descrição demasiado detalhada das condições de 
utilização seguras limita a necessária flexibilidade da utilização da substância e depende da 
transferência extensiva de saber-fazer relacionado com a aplicação (eventualmente sensível) 
para o fabricante da substância. O conceito de categorias de utilização e exposição é
independente das utilizações individuais. Por esse motivo, torna viável a comunicação na 
cadeia de abastecimento.

Alteração 94
Artigo 13, nº 5, alínea b)

b) Em produtos cosméticos, abrangidos 
pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 76/768/CEE do Conselho1

Suprimido

---------------

1 JO L 262 de 27.9.1976, p. 169.

Justificação

A presente directiva foi incluída na lista das excepções, nos termos do artigo 2º, nº 1 bis 
(novo).

Alteração 95
Artigo 17, n° 1, parágrafo 1
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1.  Quando se previr o fabrico de um produto 
intermédio isolado nas instalações ou de um 
produto intermédio isolado transportado, na 
Comunidade, por dois ou mais fabricantes 
e/ou a importação por dois ou mais 
importadores, estes poderão formar um 
consórcio para efectuar o registo. Um 
fabricante ou importador, actuando em nome 
dos outros fabricantes e/ou importadores, e 
com o seu consentimento, apresentará partes 
do registo em conformidade com os segundo 
e terceiro parágrafos.

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

Justificação

A formação de um consórcio por dois fabricantes ou importadores da mesma substância para 
efectuar o registo é um passo importante no sentido de uma política mais eficaz e menos 
onerosa em matéria de produtos químicos. Contudo, 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 96
Artigo 17, nº 2

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

2. Cada registando que seja membro de um 
consórcio pagará uma parte adequada da 
taxa de registo.

Justificação

A repartição dos custos deve obedecer a um sistema flexível para encorajar os registandos a 
formar consórcios (cf. justificação relativa ao nº 2 do artigo 10º).

Alteração 97
CAPÍTULO 6, Título

Disposições transitórias aplicáveis às
substâncias de integração progressiva e 
substâncias notificadas

Suprimido

Alteração 98
TÍTULO II bis (novo)
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DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS PARA O 
REGISTO DE SUBSTÂNCIAS

Justificação

O novo título II bis prevê um pré-registo uniformizado de todas as substâncias num 
determinado momento, o que oferece uma maior segurança de programação a fabricantes, 
responsáveis pela transformação, utilizadores e autoridades. A cooperação atempada e a 
constituição facilitada de consórcios (por exemplo, “Uma substância química – um registo”) 
farão algumas substâncias desaparecer do mercado. Isto aliviará nomeadamente as PME e 
os utilizadores a jusante. As informações mais importantes sobre as propriedades e exposição 
das substâncias já estão disponíveis há 5 anos.

Alteração 99
CAPÍTULO I (novo)

PRINCÍPIOS

Alteração 100
Artigo 20 bis (novo), título

Artigo 20º bis
Âmbito de aplicação das disposições 
transitórias

Alteração 101
Artigo 21, nº 2 bis (novo)

2 bis. O artigo 19.º não se aplica, nos nove 
anos subsequentes à entrada em vigor do 
presente regulamento, às substâncias de 
integração progressiva fabricadas na 
Comunidade ou importadas em 
quantidades iguais ou superiores a 10 
toneladas por ano por fabricante ou 
importador, pelo menos, uma vez após a 
entrada em vigor do presente regulamento.

Justificação

O texto da proposta da Comissão mantém-se com a excepção prevista na presente alteração.

A alteração introduz um prazo de registo adicional para substâncias em quantidades 
compreendidas entre 10 e 100 toneladas nove anos após a entrada em vigor. Tal distribui a 
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carga de trabalho para as substâncias de integração progressiva de forma mais 
adequada durante o período de transição, tanto para as empresas como para a agência. 

Alteração 102
Artigo 22, nº 1

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

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

Uma avaliação efectuada em conformidade 
com o Regulamento (CEE) nº 793/93 ou 
outro procedimento equivalente e 
internacionalmente reconhecido antes da 
entrada em vigor do presente regulamento 
será considerada para efeitos do presente 
título como um registo e avaliação. A 
Agência atribuirá um número de registo no 
prazo de um ano após a entrada em vigor 
do presente regulamento.

Justificação

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

Alteração 103
Capítulo - I (novo)

PRÉ-REGISTO

Justificação

Estas alterações introduzem um prazo único de registo para todas as substâncias de 
integração progressiva. As substâncias pré-registadas serão incluídas num registo de 
substâncias e serão objecto de publicação. Tal regime assegurará a transparência 
relativamente às substâncias de integração progressiva existentes no mercado e indicará o 
prazo mais precoce para o registo de cada substância.

As alterações encorajarão a formação de consórcios, salvando assim a vida de animais e 
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reduzindo os custos para as empresas. Facilitarão igualmente a organização no seio da 
Agência durante a fase de integração progressiva.

Alteração 104
Artigo 22 bis (novo)

Artigo 22º bis

Obrigação de notificação de substâncias de 
integração progressiva ao registo de 

substâncias 

1. Salvo disposição em contrário do 
presente regulamento, qualquer fabricante 
ou importador que fabrique ou importe 
uma substância de integração progressiva, 
estreme ou numa preparação, em 
quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano notificará à Agência, o 
mais tardar 18 meses após a entrada em 
vigor do regulamento, as informações 
referidas no n.º 2 para inscrição no registo 
de substâncias.

2. As seguintes informações serão 
notificadas no formato especificado pela 
Agência em conformidade com o artigo 
108º:

a) o nome e o endereço do fabricante ou 
importador, bem como indicação da pessoa 
de contacto; o nome de qualquer 
representante, em conformidade com o nº 3 
do artigo 22º ter;

b) uma declaração indicando se foi 
autorizada a publicação, nos termos do nº 2 
do artigo 22º ter, do nome e do endereço do 
fabricante ou do importador ou do 
representante designado;

c)o nome da substância e, se for caso disso, 
do grupo de substâncias, incluindo os 
respectivos números EINECS e CAS, se 
disponíveis;
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d) o volume de produção anual em 
quantidades progressivas (> 1 t, > 10 t, > 
100 t, > 1000 t);

e) a indicação dos parâmetros toxicológicos 
ou ecotoxicológicos relativamente aos 
quais o fabricante ou importador disponha 
de estudos pertinentes realizados através de 
ensaios próprios com animais vertebrados;

f) uma declaração indicando se a 
substância será utilizada exclusivamente 
como produto intermédio isolado nas 
instalações ou isolado transportado;
g) informação inicial sobre as categorias de 
utilização e exposição especificadas no 
ponto 5 do anexo IV;

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

3. Se o prazo previsto no nº 1 tiver 
expirado, a Agência pode autorizar, caso se 
justifique, uma notificação ulterior ao 
registo das substâncias, nos termos do nº 2, 
de um pedido apresentado num prazo 
alargado de mais 6 meses após a 
publicação do registo, nos termos  do nº 2 
do artigo 22º ter. Se a Agência recusar a 
notificação ulterior, esta decisão é passível 
de recurso interposto em conformidade 
com o disposto nos artigos 87º, 88º e 89º.
4. Aos fabricantes e importadores que não 
apresentem as informações exigidas no nº
2 não poderá ser aplicado o artigo 21º.

4. A Agência atribuirá um número 
(número de pré-registo) à notificação ao 
registo das substâncias, nos termos do 
artigo 22º bis, registará a data de recepção 
da notificação pela Agência e comunicará
imediatamente ao fabricante ou importador 
em causa o número de pré-registo e a data 
de recepção. 
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Justificação
Estas alterações introduzem um prazo único de registo para todas as substâncias de 
integração progressiva. As substâncias pré-registadas serão incluídas num registo de 
substâncias e serão objecto de publicação. Tal regime assegurará a transparência 
relativamente às substâncias de integração progressiva existentes no mercado e indicará o 
prazo mais precoce para o registo de cada substância.

As alterações encorajarão a formação de consórcios, salvando assim a vida de animais e 
reduzindo os custos para as empresas. Facilitarão igualmente a organização no seio da 
Agência durante a fase de integração progressiva. 

Alteração 105
Artigo 22 ter (novo)

Artigo 22º ter

Registo das substâncias
1. A Agência manterá um registo de 
substâncias que conterá as informações 
especificadas no artigo 22º bis.

2. A Agência publicará todas as 
substâncias notificadas ao registo das 
substâncias imediatamente após a 
expiração do prazo de notificação previsto 
no nº 1 do artigo 22º bis, indicando:

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

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

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

d) o prazo mais precoce para o registo de 
cada substância, nos termos do artigo 21º;
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3. Um fabricante ou importador pode 
designar uma pessoa singular ou colectiva 
sediada na Comunidade como seu 
representante para publicação na página 
Web. Desde que o nome do representante 
tenha sido notificado à Agência, nos 
termos da alínea a) do nº 1 do artigo 22º
bis, a identidade do fabricante ou 
importador não será revelada pela Agência, 
em conformidade com o nº 2.

4. A Agência publicará as informações 
previstas no nº 2 para as notificações 
ulteriores, autorizadas nos termos do nº 3 
do artigo 22º bis, no prazo de um mês após 
ter expirado o prazo de notificação ulterior.

5. Os utilizadores a jusante comunicarão à
Agência, no prazo de 1 ano após a 
publicação do registo das substâncias, nos 
termos do nº 2 do artigo 22º ter, a 
disponibilidade de estudos obtidos através 
de ensaios próprios com animais 
vertebrados sobre parâmetros toxicológicos 
ou ecotoxicológicos. A Agência completará
o registo das substâncias e publicará esses 
dados complementares no prazo de 13 
meses após a publicação do registo das 
substâncias.

Justificação
Estas alterações introduzem um prazo único de registo para todas as substâncias de 
integração progressiva. As substâncias pré-registadas serão incluídas num registo de 
substâncias e serão objecto de publicação. Tal regime assegurará a transparência 
relativamente às substâncias de integração progressiva existentes no mercado e indicará o 
prazo mais precoce para o registo de cada substância.

A publicação precoce de todas as substâncias de integração progressiva permite a 
comunicação entre os fabricantes e os importadores para preparar os processos de registo, 
assim como entre os fornecedores e os utilizadores a jusante. Os utilizadores a jusante 
ficarão a saber que substâncias são apoiadas pelos seus fornecedores. No caso de uma 
substância não ter sido pré-registada pelos seus fornecedores no prazo de 18 meses, os 
utilizadores a jusante terão a oportunidade de encontrar um novo fornecedor ou importador 
ou de importar eles próprios as substâncias e dispõem de um prazo adicional de seis meses 
para proceder ao pré-registo dessas substâncias.
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Alteração 106
Artigo 23, n° 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.

Justificação

Esta alteração (e as alterações que se seguem com ela relacionadas) torna extensiva a 
partilha obrigatória dos dados às informações obtidas a partir de ensaios que não envolvam 
animais vertebrados. O objectivo da abordagem "One Substance One Registration" (OSOR) é
o de aumentar a protecção da saúde e do ambiente, assegurando ao mesmo tempo uma 
melhor utilização dos recursos da indústria, através da partilha, mediante pagamento, de 
todos os dados relativos aos riscos. 

Esta alteração faz parte do pacote OSOR.

Alteração 107
Artigo 23, nº 3

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

3. 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 15 anos.

Justificação

A disponibilização de dados constitui uma violação significativa dos direitos de propriedade, 
pelo que o prazo deve ser alargado a, pelo menos, 15 anos.

Alteração 108
Artigo 23, n° 4
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4. No respeitante a ensaios que não 
envolvam animais vertebrados, o presente 
título aplica-se a potenciais registandos 
apenas se os registandos anteriores tiverem 
efectuado uma declaração afirmativa para 
efeitos da alínea a), subalínea x), do 
artigo 9º.

4. Um potencial registando pode nomear 
um terceiro para participar, como seu 
representante, no FIIS. O nome do 
representante figurará na base de dados 
criada nos termos do presente título. O 
representante deve dispor de experiência 
suficiente em matéria de interpretação dos 
dados relativos aos riscos.

Justificação

Enuncia o princípio de um conjunto de dados por substância. Suprime o n° 4, que se tornou 
supérfluo (relacionada com a alteração 77).

Alteração 109
Artigo 23, n° 4 bis (novo)

4 bis. Um utilizador a jusante pode nomear 
um terceiro para participar, como seu 
representante, no FIIS.

Justificação

Enuncia o princípio de um conjunto de dados por substância. Suprime o n° 4, que se tornou 
supérfluo (relacionada com a alteração 77).

Alteração 110
Artigo 24, n° 1

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

1.  Antes da realização de ensaios que 
envolvam animais vertebrados para satisfazer 
os requisitos de informação necessários ao 
registo, 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:

a)  A sua identidade;

b)  A identidade da substância, conforme 
especificado nos pontos 2.1 e 2.3 do anexo 
IV;
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c)  Os requisitos de informação para os 
quais teria de realizar novos estudos 
envolvendo animais vertebrados;

Justificação

Esta alteração mantém a obrigação de partilhar todos os dados relativos a ensaios em 
animais e confere aos registandos o direito de exigirem a partilha de outras informações.

Alteração 111
Artigo 24, n° 2

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

2. O potencial registando poderá apresentar 
uma lista dos requisitos de informação 
para os quais teria de realizar novos 
estudos de outro tipo, juntamente com as 
informações especificadas nas alíneas a) e 
b) do n° 1.

Justificação

Esta alteração mantém a obrigação de partilhar todos os dados relativos a ensaios em 
animais e confere aos registandos o direito de exigirem a partilha de outras informações.

Alteração 112
Artigo 24, n° 3

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:

Suprimido

a)  A sua identidade;

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;

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

Justificação
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Esta alteração mantém a obrigação de partilhar todos os dados relativos a ensaios em 
animais e confere aos registandos o direito de exigirem a partilha de outras informações.

Alteração 113
Artigo 24, nº 5, parágrafo 1

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

5. Se a mesma substância tiver sido registada 
há menos de 15 anos, a Agência verificará
se o anterior registando autoriza a 
divulgação da sua identidade. Sendo o 
caso, 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.

Justificação

A identidade do anterior registando constitui uma informação confidencial, nos termos do 
artigo 116º.

Alteração 114
Artigo 25, nº 1

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

1. No caso de substâncias anteriormente 
registadas há menos de 15 anos, conforme se 
mencionou no n.º 5 do artigo 24.º, o 
potencial registando solicitará ao(s) 
anterior(es) registando(s) as informações que 
envolvam ensaios em animais vertebrados de 
que tiver necessidade para efectuar o registo. 
Poderá solicitar aos registandos quaisquer 
informações sobre ensaios que não envolvam 
animais vertebrados, se os registandos 
anteriores tiverem efectuado uma declaração 
afirmativa para efeitos da alínea a), subalínea 
x), do artigo 9.º.

Alteração 115
Artigo 25, nº 5
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5. O(s) anterior(es) registando(s) terá(ão) um 
mês, a contar da recepção das informações 
referidas no n.º 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 n.º 4, para informar o potencial 
registando e a Agência dos custos por si 
suportados no âmbito do estudo em questão. 
A pedido do potencial registando, a Agência 
tomará a decisão de lhe facultar os resumos 
ou os resumos consistentes dos estudos em 
questão, consoante o caso, ou os respectivos 
resultados, mediante a apresentação de um 
comprovativo de pagamento ao(s) 
anterior(es) registando(s) de uma 
quota-parte equitativa fixada pela Agência.

Justificação

Os custos devem ser repartidos de forma equitativa e proporcional com base em decisões 
adoptadas pela Agência. Alteração relacionada com outras alterações aos artigos do título 
III: Partilha dos dados e evitação de ensaios desnecessários.

Alteração 116
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 n.º 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 n.º 5, a Agência, a pedido, tomará a 
decisão de facultar ao potencial registando os 
resumos ou os resumos consistentes dos 
estudos, consoante o caso, por ele 
solicitados. O(s) anterior(es) registando(s) 
poderá(ão) reclamar uma quota-parte 
equitativa fixada pela Agência ao potencial 
registando, sendo esse direito invocável junto 
dos tribunais nacionais. 

Justificação

Os custos devem ser repartidos de forma equitativa e proporcional com base em decisões 
adoptadas pela Agência. Alteração relacionada com outras alterações aos artigos do título 
III: Partilha dos dados e evitação de ensaios desnecessários.
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Alteração 117
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 n.º 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 n.º 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 pagamento de uma 
quota-parte equitativa dos custos ao 
potencial registando, sendo esse direito 
invocável junto dos tribunais nacionais. 

Alteração 118
Artigo 26

Obrigação de pré-registo das substâncias de 
integração progressiva

Suprimido

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:

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

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

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

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

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

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

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

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

Justificação

O artigo é desnecessário em consequência dos novos artigos 22º bis e ter.    

Alteração 119
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 fabricantes, importadores e 
utilizadores a jusante que tiverem 
comunicado informações à Agência, em 
conformidade com o artigo 26º bis, e todos 
os registandos de uma mesma substância de 
integração progressiva participarão num 
fórum de intercâmbio de informações sobre 
uma substância (Fiis) até à expiração do 
prazo referido no nº 3 do artigo 21º.

Justificação

Em conjugação com as alterações relativas ao nº 4 do artigo 5º e ao artigo 43º-A e com o 
enunciado do nº 2, alínea b), do artigo 111º, esta alteração encoraja vivamente os 
registandos a chegarem a acordo sobre uma interpretação dos dados relativos aos riscos, de 
forma a produzir um conjunto de dados por substância. Esta alteração clarifica igualmente a 
duração do FIIS, de modo a que as PME que registem substâncias químicas de baixo volume 
tenham acesso a esses dados.  

Alteração 120
Artigo 27, n° 2 bis (novo)

2 bis.  Os participantes nos Fiis envidarão 
todos os esforços para chegarem a acordo 
sobre a interpretação das informações que 
trocam entre si. Esta disposição aplica-se, 
nomeadamente, aos dados referidos nas 
alíneas c), d) e e) do artigo 110º.
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Justificação

Em conjugação com as alterações relativas ao nº 4 do artigo 5º e ao artigo 43º-A e com o 
enunciado do nº 2, alínea b), do artigo 111º, esta alteração encoraja vivamente os 
registandos a chegarem a acordo sobre uma interpretação dos dados relativos aos riscos, de 
forma a produzir um conjunto de dados por substância. Esta alteração clarifica igualmente a 
duração do FIIS, de modo a que as PME que registem substâncias químicas de baixo volume 
tenham acesso a esses dados.

Alteração 121
Artigo 27, n° 2 ter (novo)

2 ter.  Caso a informação especificada nos 
anexos VII e VIII não esteja disponível no 
FIIS, um dos membros que o integram 
procederá à realização de um único estudo, 
em nome dos outros membros.

Justificação

O nº 2 bis do artigo 27º permite o recurso a terceiros para efeitos de representação de 
potenciais registandos no FIIS. Esta circunstância permite que os potenciais registandos 
ocultem as suas identidades em relação a outros potenciais registandos. Não obstante, tais 
registandos não poderão furtar-se à obrigação de se identificarem perante a Agência. 

A presente alteração faz parte integrante do pacote OSOR.

Alteração 122
Artigo 27, n° 2 quater (novo)

2 quater.  Caso a informação especificada 
nos anexos VII e VIII não esteja disponível 
no FIIS, todas as novas propostas de 
ensaios apresentadas para os efeitos dos 
anexos VII ou VIII indicarão a empresa 
encarregada da realização de cada ensaio, 
caso este seja exigido.

Justificação

O nº 2 bis do artigo 27º permite o recurso a terceiros para efeitos de representação de 
potenciais registandos no FIIS. Esta circunstância permite que os potenciais registandos 
ocultem as suas identidades em relação a outros potenciais registandos. Não obstante, tais 
registandos não poderão furtar-se à obrigação de se identificarem perante a Agência. 

A presente alteração faz parte integrante do pacote OSOR.
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Alteração 123
Artigo 28 nº 1

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

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

Justificação

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

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

Alteração 124
Artigo 28, n° 1 bis (novo)
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1 bis. Antes da realização de estudos que 
não envolvam animais vertebrados para 
satisfazer os requisitos de informação 
necessários ao registo, um participante 
num Fiis pode investigar se já existe um 
estudo pertinente, consultando, para esse 
efeito, a base de dados mencionada no 
artigo 26.º e comunicando com os outros 
participantes do respectivo Fiis. Se houver 
um estudo pertinente disponível no Fiis, 
um participante do Fórum que teria de 
realizar o estudo poderá solicitar esse 
estudo.

Justificação

Esta alteração torna obrigatória a partilha de dados que não envolvam ensaios em animais 
se exigidos. Especifica não só que membro do FIIS deve realizar os ensaios, mas também que 
as PME que registem substâncias químicas de baixo volume não são obrigadas a solicitar e a 
pagar as informações até que o registo esteja iminente.

Alteração 125
Artigo 28, n° 1 ter (novo)

1 ter.  Nas duas semanas que se seguem ao 
pedido apresentado nos termos dos nºs 1 ou 
1 bis, 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.

Justificação

Esta alteração torna obrigatória a partilha de dados que não envolvam ensaios em animais 
se exigidos. Especifica não só que membro do FIIS deve realizar os ensaios, mas também que 
as PME que registem substâncias químicas de baixo volume não são obrigadas a solicitar e a 
pagar as informações até que o registo esteja iminente.

Alteração 126
Artigo 28, nº 2
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2. Se não houver um estudo pertinente 
envolvendo ensaios em animais vertebrados 
disponível no Fiis, o participante entrará em 
contacto com outros participantes desse 
Fórum que tiverem apresentado informações 
sobre a mesma utilização ou sobre uma 
utilização semelhante da substância e que 
possam ter necessidade de executar esse 
estudo. Os participantes tomarão todas as 
medidas razoáveis para chegar a acordo 
sobre quem o fará em nome dos outros 
participantes.

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

Justificação

A alteração decorre da introdução das categorias de utilização e exposição, incluindo uma 
simplificação linguística.

Alteração 127
Artigo 28, n° 2

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

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

Justificação

Esta alteração torna obrigatória a partilha de dados que não envolvam ensaios em animais 
se exigidos. Especifica não só que membro do FIIS deve realizar os ensaios, mas também que 
as PME que registem substâncias químicas de baixo volume não são obrigadas a solicitar e a 
pagar as informações até que o registo esteja iminente.

Alteração 128
Artigo 28, nº 3
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3. Se o proprietário de um estudo como 
mencionado no n.º 2 se recusar a comunicar, 
quer os comprovativos do custo do estudo, 
quer o próprio estudo, a outro(s) 
participante(s), este(s) procederá(ão) como 
se não existisse qualquer estudo pertinente 
no Fiis, a menos que um registo já
apresentado por outro registando contenha
o resumo ou o resumo consistente do 
estudo, consoante o caso. Nestes casos, a 
Agência tomará a decisão de disponibilizar 
ao(s) outro(s) participante(s) esse resumo 
ou resumo consistente do estudo, consoante 
o caso. O outro registando poderá reclamar 
aos participantes a partilha equitativa dos 
custos, sendo esse direito invocável junto 
dos tribunais nacionais.

3. Se o proprietário de um estudo como 
mencionado no n.º 2 se recusar a comunicar, 
os comprovativos do custo do estudo, a 
Agência intervém para assegurar que os 
dados sejam partilhados e o pagamento 
seja equitativo e proporcional.

Alteração 129
Artigo 28 bis (novo),título

Competência e segurança jurídica

Alteração 130
Artigo 28 bis (novo), nº 1

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

Justificação

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

Alteração 131
Artigo 28 bis (novo), nº 2

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

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

Alteração 132
Artigo 28 bis (novo) 

Artigo 28º bis
1. No caso de haver vários registandos para 
uma substância registada em quantidades 
inferiores a 10 toneladas e em relação à
qual sejam exigidas, nos termos do artigo 
43°-A, informações complementares às 
referidas no anexo V, a Agência 
comunicará a cada registando a identidade 
dos restantes. Os registandos dispõem de 
um prazo de [6] meses para chegar a 
acordo sobre quem produzirá as 
informações em nome dos outros.

2. Na ausência de um acordo, a Agência 
designará um dos registandos com maior 
experiência como responsável pela 
produção das informações.

3. Os custos da produção das informações 
complementares exigidas serão 
equitativamente partilhados entre todos os 
registandos da substância a menos que se 
tenha chegado a acordo noutro sentido.

Justificação

No caso das substâncias relativamente às quais existem múltiplos registandos, o custo da 
produção de informações complementares deve ser partilhado equitativamente pelos 
registandos. Deverá aplicar-se o princípio “uma substância, um registo”, por forma a 
reduzir os custos suportados pelos registandos de substâncias de baixo volume e em 
particular as PME. A apresentação de um conjunto de informações suplementares eliminaria 
ainda a necessidade de se chegar a acordo sobre a interpretação das informações obtidas  a 
partir dos ensaios.

Alteração 133
Artigo 29, nº 1, parágrafo 1 bis) (novo)
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Este princípio não se aplica a substâncias e 
a preparações colocadas no mercado em 
quantidades inferiores a 1 kg por ano, ou 
no quadro de um fornecimento único para 
fins de investigação científica e de 
desenvolvimento.

Justificação

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

Alteração 134
Artigo 29, nº 3

3. Se uma preparação não cumprir os 
critérios para a sua classificação como 
perigosa nos termos dos artigos 5.º, 6.º e 7.º
da Directiva 1999/45/CE, mas se contiver, 
numa concentração individual que seja igual 
ou superior a 1%, em massa, no caso das 
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 de substâncias perigosas, deveria ser automaticamente enviada uma ficha de 
segurança aos utilizadores a jusante.

Alteração 135
Artigo 29, nº 6, parágrafo 2
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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 ou as categorias de exposição 
serão descritos nas diferentes secções da 
ficha de segurança e/ou colocados à
disposição por via electrónica. 

Justificação

A extensão de uma ficha de segurança a anexos relativos a perfis de exposição contraria os 
requisitos vigentes a nível internacional aplicáveis a uma ficha de segurança. Uma 
multiplicidade de anexos com numerosos perfis de exposição não é viável na prática e gera 
um ónus suplementar não aceitável, em particular para as PME, na medida em que a ficha 
de segurança prevê não apenas a descrição da utilização da substância, mas também 
medidas de gestão de riscos. Além disso, a ficha de segurança deve satisfazer os requisitos 
GHS (sistema global harmonizado).

Alteração 136
Artigo 29, nº 6, parágrafo 2

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

Sempre que se realize uma avaliação de 
segurança química, os perfis de exposição 
pertinentes ou as categorias de utilização e 
exposição relevantes serão descritos nas 
diferentes secções da ficha de segurança 
e/ou colocados à disposição por via 
electrónica.

Justificação

Formulação mais precisa da primitiva alteração 135 em consequência da introdução de 
categorias de utilização e exposição. 

Alteração 137
Artigo 29, nº 7

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

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

Justificação
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O dever de reenviar fichas de segurança, por força de aplicação do regulamento, de que os 
utilizadores a jusante já disponham constituiria um ónus desnecessário.    

Alteração 138
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. Caso não tenha sido já fornecida antes 
da entrada em vigor do presente 
regulamento uma ficha de segurança que 
satisfaça o disposto no nº 6 do artigo 29º, 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:

Justificação

O dever de reenviar fichas de segurança, por força de aplicação do regulamento, de que os 
utilizadores a jusante já disponham constituiria um ónus desnecessário.

Alteração 139
Artigo 29, n° 8 bis (novo) 

8 bis. A Comissão organizará a elaboração 
de orientações técnicas que estabeleçam os 
requisitos mínimos em matéria de fichas de 
segurança, a fim de garantir a produção de 
informações claras, adequadas e propícias 
à melhor utilização possível por todos os 
agentes a montante e a jusante da cadeia 
de abastecimento.

Justificação

As fichas de segurança podem constituir um bom instrumento de comunicação de 
informações a montante e a jusante da cadeia de abastecimento, tanto a nível das substâncias 
como das preparações. Todavia, as fichas de segurança só poderão alcançar o seu objectivo 
se forem preenchidas de maneira adequada. Por essa razão, a Comissão deverá elaborar 
orientações técnicas que definam critérios de base para o preenchimento das fichas de 
segurança.

Alteração 140
Artigo 30, título
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Obrigação de comunicar informações a 
jusante da cadeia de abastecimento sobre 

substâncias e preparações para as quais não é
exigida uma ficha de segurança

Obrigação de comunicar informações a 
jusante da cadeia de abastecimento sobre 

substâncias e preparações para as quais não é
transmitida uma ficha de segurança

Justificação

Correcção da primitiva alteração 138.

Alteração 141
Artigo 30, nº 1

1. Todos os agentes da cadeia de 
abastecimento de uma substância estreme ou 
numa preparação que não sejam obrigados,
nos termos do artigo 29.º, a fornecer uma 
ficha de segurança, deverão comunicar, ao 
utilizador ou distribuidor imediatamente a 
jusante na cadeia de abastecimento, as 
informações mencionadas a seguir:

1. Todos os agentes da cadeia de 
abastecimento de uma substância estreme ou 
numa preparação que não forneçam, nos 
termos do artigo 29.º, uma ficha de 
segurança, deverão comunicar, ao utilizador 
ou distribuidor imediatamente a jusante na 
cadeia de abastecimento, as informações 
mencionadas a seguir:

Justificação

O requisito não deve aplicar-se quando é fornecida uma ficha de segurança. 

Alteração 142
Artigo 30, nº 1, alínea a)

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

Suprimido

Justificação

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

Alteração 143
Artigo 30, n° 2, parte introdutória
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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:

Justificação
A presente alteração permite o recurso às novas tecnologias de comunicação e informação.

Alteração 144
Artigo 31 bis (novo), título

Dever de comunicar as informações sobre 
as substâncias presentes nos artigos

Justificação

Os fabricantes, os retalhistas e os consumidores poderão verificar que substâncias 
específicas se encontram contidas num produto final e, se necessário, procurar e escolher 
uma alternativa mais segura.

Alteração 145
Artigo 31 bis (novo)

Artigo 31º bis
Os utilizadores a jusante que incorporem 
num determinado artigo uma substância 
ou preparação para a qual foi estabelecida 
uma ficha de segurança, bem como todos 
os que ulteriormente manuseiem ou 
processem o artigo em causa, transmitirão 
a ficha de segurança a todos os 
destinatários do artigo, ou de um seu 
derivado. O público não é considerado 
destinatário.
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O público dispõe do direito de solicitar ao 
fabricante ou ao importador informações 
acerca das substâncias presentes num 
determinado artigo por ele fabricado ou 
importado. 

Alteração 146
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 III 
relativas à partilha dos dados aplicam-se, 
mutatis mutandis, aos utilizadores a 
jusante.

Justificação

Se os utilizadores a jusante não puderem comunicar directamente com a Agência, o seu 
direito à protecção dos dados seria gravemente ameaçado, pois os dados seriam acessíveis 
aos fornecedores sem existir qualquer possibilidade de controlar o modo como a informação 
é utilizada.

Alteração 147
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 ou categorias de 
utilização e de exposição por escrito, ao 
fabricante, importador ou utilizador a jusante 
que lhe fornece uma substância, com o 
objectivo de fazer dela uma utilização 
identificada. Ao fazê-lo, fornecerá
informações suficientes que permitam ao seu 
fornecedor tê-las em conta, para inclusão na 
avaliação de segurança química.

Justificação

Em vez de indicar as utilizações individualmente, deveria ser suficiente indicar as categorias 
de utilização e de exposição, por forma a que o destinatário não tenha de comunicar 
informações comerciais confidenciais aos seus fornecedores primários. 
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Alteração 148
Artigo 34, nº 3

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

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

Justificação

Formulação mais precisa da primitiva alteração 142 em benefício da PME. Apenas se deve 
exigir que sejam indicadas as categorias de utilização e exposição e não as utilizações 
específicas. Tal é particularmente importante para as PME (ver igualmente a justificação da 
alteração 4 ao nº 25 do artigo 3º). Tal não prejudica o direito de as empresas indicarem 
utilizações especiais a título complementar, se o desejarem por razões comerciais. 

Alteração 149
Artigo 34, nº 4
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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 um 
relatório de segurança química em 
conformidade com o Anexo XI no tocante a 
qualquer utilização ou categoria de 
utilização e de exposição que não se 
enquadre nas condições descritas num perfil 
de exposição ou de uma categoria de 
utilização e exposição mencionadas que lhe 
tenha sido comunicado numa ficha de 
segurança. Tal aplica-se exclusivamente a 
substâncias a partir de 1 tonelada/ano.

Justificação

Os utilizadores a jusante, nomeadamente PME, não devem ter de elaborar um relatório de 
segurança química para cada utilização única que não se enquadre nas condições descritas 
por um fornecedor anterior. Tal só deverá ter lugar em caso de desvios em relação às 
categorias de utilização e de exposição. É necessário um limiar quantitativo, na medida em 
que, caso contrário, os utilizadores a jusante teriam de elaborar um relatório de segurança 
química, mesmo em caso de quantidades ínfimas, ao contrário do que sucederia com 
fabricantes/importadores.  

Alteração 150
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 à utilização 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, 
caso a utilização se situe fora dos perfis de 
exposição ou das categorias de utilização e 
exposição identificadas pelo agente na 
respectiva ficha de segurança.

Justificação

A alteração decorre da introdução das categorias de utilização e exposição, incluindo uma 
simplificação linguística.
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Alteração 151
Artigo 35, nº 2, alínea e)

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

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

Alteração 152
Artigo 35, nº 2, alínea f)

f) Uma proposta de ensaios suplementares 
em animais vertebrados, caso o utilizador a 
jusante o considere necessário para 
completar a sua avaliação de segurança 
química.

Suprimido

Justificação

A proposta relativa a ensaios suplementares em animais vertebrados pode ser suprimida, na 
medida em que a indicação da categoria de exposição, nos termos do nº 2 do artigo 35º, em 
conjugação com o novo anexo IX bis, não contemplada até à data pelo fabricante/importador 
já tem em consideração os ensaios em causa.    

Alteração 153
Artigo 35, parágrafo 2, subparágrafo 1 bis (novo)

Caso os dados estejam disponíveis, 
aplica-se o procedimento previsto no artigo 
25°.

Justificação

A presente alteração está estreitamente relacionada com as alterações à alínea a), subalínea 
x) do artigo 9º, ao nº 5 do artigo 24º, ao nº 1 do artigo 25º e ao nº 1 do artigo 26º e insere-se 
no seu seguimento. O objectivo é remover os aspectos facultativos da apresentação de dados 
relativos aos ensaios em animais não vertebrados, suprimindo esta disposição. O acesso 
obrigatório aos dados reveste importância crucial para as PME. 

Alteração 154
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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 155
Artigo 37, parágrafo -1 (novo)

-1 O âmbito de aplicação do presente título 
limita-se às substâncias sujeitas ao registo 
referido no título II.

Justificação

O processo de avaliação baseia-se nas informações obtidas através do registo (ver, por 
exemplo, o artigo 44º, que estabelece um procedimento de exigência de novas informações e 
assim apenas diz claramente respeito aos registandos, indicando simultaneamente que o 
título relativo à avaliação se aplica apenas às substâncias para as quais o registo é exigido). 
Não se afigura pertinente avaliar substâncias que não estão sujeitas a registo. Os polímeros 
devem ser completamente excluídos do REACH e requerem um regulamento específico.

Alteração  156
Artigo 37, nº1

Os polímeros estão isentos da avaliação 
prevista no presente título.

Os polímeros estão isentos da avaliação.

Justificação

O processo de avaliação baseia-se nas informações obtidas através do registo (ver, por 
exemplo, o artigo 44º, que estabelece um procedimento de exigência de novas informações e 
assim apenas diz claramente respeito aos registandos, indicando simultaneamente que o 
título relativo à avaliação se aplica apenas às substâncias para as quais o registo é exigido). 
Não se afigura pertinente avaliar substâncias que não estão sujeitas a registo. Os polímeros 
devem ser completamente excluídos do REACH e requerem regulamento específico.

Alteração 157
Artigo 38, título
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Autoridade competente Responsabilidade da Agência em matéria 
de avaliação dos processos

Justificação

O papel da Agência Europeia dos Produtos Químicos na fase de avaliação deve ser 
reforçado. Propomos que a Agência centralize a avaliação das propostas de ensaios e dos 
processos. Além disso, a Agência poderá recorrer a uma rede europeia de peritos e institutos 
de avaliação estabelecidos nos Estados-Membros.

(Proposta SAGE).

Alteração 158
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. A Agência é responsável pela avaliação 
das propostas de ensaios e dos processos de 
registo.

Justificação

O papel da Agência Europeia dos Produtos Químicos na fase de avaliação deve ser 
reforçado. Propomos que a Agência centralize a avaliação das propostas de ensaios e dos 
processos. Além disso, a Agência poderá recorrer a uma rede europeia de peritos e institutos 
de avaliação estabelecidos nos Estados-Membros.

(Proposta SAGE).
Alteração 159
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.

2. Para a realização dessas avaliações, a 
Agência será assistida pelos peritos e 
organismos que constam das listas 
estabelecidas em conformidade com o 
artigo 83º.

Justificação
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O papel da Agência Europeia dos Produtos Químicos na fase de avaliação deve ser 
reforçado. Propomos que a Agência centralize a avaliação das propostas de ensaios e dos 
processos. Além disso, a Agência poderá recorrer a uma rede europeia de peritos e institutos 
de avaliação estabelecidos nos Estados-Membros.

(Proposta SAGE).
Alteração 160

Artigo 39, nºs 1 e 2

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

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

2. Com base na análise referida no n.º 1, a 
autoridade competente redigirá uma das 
seguintes decisões e essa decisão será
adoptada em conformidade com o 
procedimento estabelecido nos artigos 48.º e 
49.º:

2. Com base na análise referida no n.º 1, a 
Agência redigirá uma das seguintes decisões 
e essa decisão será adoptada em 
conformidade com o procedimento 
estabelecido nos artigos 48.º e 49.º:

a) Uma decisão exigindo que o(s) 
registando(s) ou o(s) utilizador(es) a jusante 
em causa efectuem o ensaio proposto e 
estabelecendo um prazo para a apresentação 
do resumo do resultado do ensaio ou do 
resumo consistente do estudo, se tal for 
exigido pelo Anexo I;

a) Uma decisão exigindo que o(s) 
registando(s) ou o(s) utilizador(es) a jusante 
em causa efectuem o ensaio proposto e 
estabelecendo um prazo para a apresentação 
do resumo do resultado do ensaio ou do 
resumo consistente do estudo, se tal for 
exigido pelo Anexo I;

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

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

c) Uma decisão rejeitando a proposta de 
ensaio.

c) Uma decisão rejeitando a proposta de 
ensaio.

Justificação

Ver justificação da alteração ao artigo 38°.

Alteração 161
Artigo 40, n° 1, parte introdutória e n° 2
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1.  A autoridade competente pode examinar 
qualquer registo com o objectivo de verificar 
que:

1.  A Agência pode examinar qualquer 
registo com o objectivo de verificar que:

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.  Com base numa análise efectuada nos 
termos do nº 1, a Agência pode preparar um 
projecto de decisão no prazo de 12 meses a 
contar da publicação do plano anual de 
avaliação referido no n° 4 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.

Justificação

Ver justificação da alteração ao artigo 38°.

Alteração 162
Artigo 40, nº 3 bis (novo)

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

Justificação
Importa assegurar que seja avaliado um número mínimo de processos.

Alteração 163
Artigo 40, nº 3 ter (novo)

3 ter. A Agência elaborará 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.
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Justificação
Importa assegurar que seja avaliado um número mínimo de processos.

Alteração 164
Artigo 41, nº 1

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

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

Justificação

Coerência com as alterações 38 e 40.

Alteração 165
Artigo 41, nº 2

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

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

Justificação

Coerência com as alterações 38 e 40.

Alteração 166
Artigo 42, nº 1
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1. Uma autoridade competente que dê
início à avaliação de uma proposta de 
ensaio ao abrigo do artigo 39.º notificará a 
Agência em conformidade.

Suprimido

Justificação

Coerência com a alteração 38.

Alteração 167
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

Coerência com a alteração 38.

Alteração 168
Artigo 42, nº 3, parte introdutória

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

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

Justificação

Coerência com a alteração 38.

Alteração 169
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.

4. A lista dos processos de registo, objecto 
de avaliação ao abrigo do artigo 39º, é
colocada à disposição dos Estados-
Membros.

Justificação
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Coerência com a alteração 38.

Alteração 170
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.

Suprimido

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

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

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.

3. A lista dos processos de registo, objecto 
de avaliação ao abrigo do artigo 40º, é
colocada à disposição dos 
Estados-Membros.

Justificação

Coerência com a proposta SAGE (que reforça o papel da Agência na fase de avaliação).

Alteração 171
Capítulo 2 bis (novo)

CAPÍTULO 2 BIS

VERIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE 
REGISTO RELATIVOS A SUBSTÂNCIAS 
EM QUANTIDADES COMPREENDIDAS 

ENTRE  1 E 10 TONELADAS

Justificação

Estas alterações permitem à Agência identificar as substâncias em relação às quais as 
informações referidas no anexo V estão incompletas e que podem colocar um elevado risco. 
No caso das substâncias prioritárias, as informações incompletas em relação às 
especificadas no anexo V serão produzidas e apresentadas pelas empresas. Os critérios de 
verificação são os seguintes: processos incompletos, indícios da presença de substâncias 
CMR e PBT, exposição elevada, quantidades agregadas e problemas detectados a nível das 
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medidas de aplicação. Por razões de funcionalidade e proporcionalidade, é necessário que 
pelo menos dois desses critérios sejam preenchidos para que uma substância seja 
seleccionada

Além disso, a Agência pode sugerir outros critérios de verificação à Comissão, que dispõe da 
competência para os inserir no novo anexo III bis ao presente regulamento.

Alteração 172
Artigo -43A (novo)

Artigo -43ºA

Identificação de substâncias sujeitas a 
pedidos de informações complementares

1. A Agência poderá proceder a uma 
verificação de todos os processos de registo 
relativos a substâncias que apenas foram 
registadas em quantidades inferiores a 100 
toneladas a fim de identificar as 
substâncias que podem comportar um risco 
elevado, pelo facto de preencherem, pelo 
menos, dois dos critérios seguintes:

a)  Substâncias de exposição 
potencialmente elevada resultante:

i)  da utilização pelo consumidor; ou

ii) da utilização em diversas aplicações 
profissionais; ou
iii)  da utilização em diversas aplicações 
industriais; 

b)  Substâncias em relação às quais foram 
apresentadas informações incompletas 
sobre as propriedades que têm implicações 
sobre a saúde humana ou o ambiente;

c)  Substâncias em relação às quais existem 
provas científicas de que são susceptíveis de 
satisfazer os critérios de classificação como 
cancerígenas, mutagénicas, tóxicas para o 
aparelho reprodutor das categorias 1 e 2 ou 
os critérios do anexo XII, e em relação às 
quais são limitadas as informações sobre as 
propriedades perigosas indicadas;
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d) Substâncias que tenham sido registadas 
por pelo menos 20 registandos, desde que 
estes não tenham demonstrado a ausência 
de exposição ou não existam provas 
científicas da ausência de riscos;

e)  Substâncias em relação às quais os 
resultados das actividades de aplicação ou 
de controlo nos Estados-Membros indicam 
a existência de riscos para a saúde humana 
e para o ambiente.

2.  A Agência exigirá que os registandos 
das substâncias identificadas na sequência 
da verificação apresentem, em 
conformidade com os artigos 11º bis e 12, 

a) a informação especificada no anexo VI 
para as substâncias em quantidades 
compreendidas ente 10 e 100 toneladas por
ano, no prazo de 2 anos; e 

b)a informação especificada no anexo V 
para as substâncias em quantidades 
compreendidas ente 1 e 10 toneladas por 
ano, no prazo de 1 ano.

3.  A Agência poderá propor à Comissão 
critérios de verificação suplementares. A 
Comissão tomará uma decisão sobre a 
inclusão de critérios suplementares no 
anexo III bis, em conformidade com o 
procedimento estabelecido no nº 3 do artigo 
130º.

Justificação
Estas alterações permitem à Agência identificar as substâncias em relação às quais as 
informações referidas no anexo V estão incompletas e que podem colocar um elevado risco. 
No caso das substâncias prioritárias, as informações incompletas em relação às 
especificadas no anexo V serão produzidas e apresentadas pelas empresas. Os critérios de 
verificação são os seguintes: processos incompletos, indícios da presença de substâncias 
CMR e PBT, exposição elevada, quantidades agregadas e problemas detectados a nível das 
medidas de aplicação. Por razões de funcionalidade e proporcionalidade, é necessário que 
pelo menos dois desses critérios sejam preenchidos para que uma substância seja 
seleccionada.

Além disso, a Agência pode sugerir outros critérios de verificação à Comissão, que dispõe da 
competência para os inserir no novo anexo III bis ao presente regulamento.
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Alteração 173
Artigo -43A bis (novo)

Artigo - 43ºA bis

Elaboração de informações 
complementares em caso de vários 

registandos

1. Se vários registandos tiverem de 
apresentar as informações especificadas no 
nº 2 do artigo 43ºA bis relativas à mesma 
substância, a Agência comunicará a todos 
esses registandos a identidade dos outros. 

2. Todos os registandos a quem é exigida a 
apresentação das mesmas informações 
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 dos anexos V ou VI será
equitativamente partilhado entre todos os 
registandos da substância, a menos que se 
chegue a acordo noutro sentido.

Justificação
Em caso de vários registandos, será produzido um único conjunto de dados, cujo custo será
partilhado entre todos os registandos dessa substância (relacionada com a alteração ao n° 4 
do artigo 5°).

Alteração 173
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. 

Justificação

Coerência com a proposta SAGE (que reforça o papel da Agência na fase de avaliação).

Alteração 174
Artigo 43-A bis, título 

Autoridade competente Plano evolutivo comunitário

Justificação

É essencial ter um único plano evolutivo comunitário, em vez de uma sobreposição de planos 
evolutivos nacionais. A Agência deve ser responsável pela elaboração deste plano evolutivo, 
tendo em devida conta as preocupações dos Estados-Membros. 

Alteração 175
Artigo 43-A bis, nº 1 (parte introdutória) e subparágrafo 1 bis (novo)



AD\580429PT.doc 109/183 PE 357.851v02-00

PT

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

1. A Agência estabelece um plano evolutivo 
comunitário, para efeitos dos artigos 44.º, 
45.º e 46.º, com base em critérios 
estabelecidos em conformidade com o 
artigo 43ºA se, quer em resultado de uma 
avaliação de um processo pela sua 
autoridade competente, referida no artigo 
38.º, quer com base em qualquer outra fonte 
relevante, incluindo a informação constante 
do ou dos processos de registo, tiver razões 
para suspeitar que a substância constitui um 
risco para a saúde ou para o ambiente, em 
especial, por exemplo, com base num dos 
seguintes elementos:

A Agência apresenta o projecto de plano 
evolutivo comunitário aos 
Estados-Membros anualmente até de 31 de 
Dezembro.

Justificação

É essencial ter um único plano evolutivo comunitário, em vez de uma sobreposição de planos 
evolutivos nacionais. A Agência deve ser responsável pela elaboração deste plano evolutivo, 
tendo em devida conta as preocupações dos Estados-Membros.

Alteração 176
Artigo 43-A bis, nº 1 bis (novo)

1 bis. A Agência é responsável pela 
avaliação das substâncias inscritas no 
plano evolutivo comunitário. Na realização 
das avaliações, a Agência pode ser 
coadjuvada pelos peritos que constam da 
lista a que alude o artigo 83º, que 
seleccionará tendo em conta as solicitações 
formuladas pelos Estados-Membros nos 
termos do nº 1bis.

Justificação

É essencial ter um único plano evolutivo comunitário, em vez de uma sobreposição de planos 
evolutivos nacionais. A Agência deve ser responsável pela elaboração deste plano evolutivo, 
tendo em devida conta as preocupações dos Estados-Membros.

Alteração 177
Artigo 43-A bis, nº 1 ter  (novo)
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1 ter. Os Estados-Membros podem enviar à
Agência as suas observações sobre o 
conteúdo do projecto de plano, propor a 
inscrição de novas substâncias no plano 
evolutivo, bem como propor a 
responsabilização por uma avaliação pelos 
organismos nacionais, até 31 de Dezembro 
de cada ano.

Justificação

É essencial ter um único plano evolutivo comunitário, em vez de uma sobreposição de planos 
evolutivos nacionais. A Agência deve ser responsável pela elaboração deste plano evolutivo, 
tendo em devida conta as preocupações dos Estados-Membros.

Alteração 178
Artigo 43-A bis, nº 2

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

2. Um plano evolutivo como referido nos 
n.os 1 e 1bis abrangerá um período de três 
anos, será anualmente actualizado e 
especificará as substâncias que serão 
avaliadas em cada ano ao nível comunitário 
pela Agência ou, sendo o caso, nos 
Estados-Membros que se manifestaram no 
contexto do artigo 43ºA bis, nº 1ter. A 
Agência apresentará o plano evolutivo 
comunitário aos restantes Estados-Membros 
até 28 de Fevereiro de cada ano.

Justificação

É essencial ter um único plano evolutivo comunitário, em vez de uma sobreposição de planos 
evolutivos nacionais. A Agência deve ser responsável pela elaboração deste plano evolutivo, 
tendo em devida conta as preocupações dos Estados-Membros.

Alteração 179
Artigo 43-A bis, nº 3
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3. Nos casos em que não tenham sido 
apresentadas observações relativamente a
um plano evolutivo ou mais nenhum 
Estado-Membro tenha manifestado o seu 
interesse, o Estado-Membro adoptará o seu 
plano evolutivo. A autoridade competente 
será a autoridade competente do 
Estado-Membro que incluiu a substância 
no seu plano evolutivo final.

3. Nos casos em que não tenham sido 
apresentadas observações relativamente ao
plano evolutivo comunitário, a Agência
adoptará o seu plano evolutivo. Caso 
contrário, a Agência prepara um novo 
projecto de plano evolutivo que apresenta 
aos Estados-Membros. Se no prazo de 30 
dias não for formulada qualquer nova 
observação sobre o conteúdo do plano 
evolutivo comunitário, a Agência 
adoptá-lo-á. Se subsistirem pareceres 
distintos, nomeadamente, no caso de vários 
Estados-Membros proporem organismos 
diferentes para a avaliação da mesma 
substância, a Agência submete-lo-á à
Comissão, que o adoptará em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 3 do artigo 130º.

Justificação

É essencial ter um único plano evolutivo comunitário, em vez de uma sobreposição de planos 
evolutivos nacionais. A Agência deve ser responsável pela elaboração deste plano evolutivo, 
tendo em devida conta as preocupações dos Estados-Membros.

Alteração 180
Artigo 43-A bis, nº 4

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

Suprimido
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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.

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

Se 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.

Justificação

É essencial ter um único plano evolutivo comunitário, em vez de uma sobreposição de planos 
evolutivos nacionais. A Agência deve ser responsável pela elaboração deste plano evolutivo, 
tendo em devida conta as preocupações dos Estados-Membros.

Alteração 181
Artigo 43-A bis, nº 5
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5. Assim que se tiverem determinado as 
autoridades competentes, a Agência
publicará no seu sítio Web os planos 
evolutivos finais.

5. A Agência publicará no seu sítio Web o 
plano evolutivo final.

Justificação

É essencial ter um único plano evolutivo comunitário, em vez de uma sobreposição de planos 
evolutivos nacionais. A Agência deve ser responsável pela elaboração deste plano evolutivo, 
tendo em devida conta as preocupações dos Estados-Membros.

Alteração 182
Artigo 43-A bis, nº 6

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

Suprimido

Justificação

É essencial ter um único plano evolutivo comunitário, em vez de uma sobreposição de planos 
evolutivos nacionais. A Agência deve ser responsável pela elaboração deste plano evolutivo, 
tendo em devida conta as preocupações dos Estados-Membros.

Alteração 183
Artigo 44, nºs 1 e 4

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

1. Se a Agência considerar que são 
necessárias informações complementares 
para efeitos de esclarecimento da suspeição 
referida no n.º 1 do artigo 43.ºA bis, 
incluindo, se for caso disso, informações não 
exigidas nos Anexos V a VIII, preparará um 
projecto de decisão, indicando os motivos, 
para exigir ao(s) registando(s) a 
apresentação de informações 
complementares. A decisão será adoptada 
segundo o procedimento previsto nos artigos 
48.º e 49.º.
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4. Quando a autoridade competente concluir 
as suas actividades de avaliação ao abrigo 
dos n.os 1, 2, e 3, notificará a Agência desse 
facto no prazo de 12 meses a contar do início 
da avaliação da substância. Se este prazo for 
ultrapassado, a avaliação será considerada 
como concluída.

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

Justificação

Coerência com a proposta SAGE (que reforça o papel da Agência na fase de avaliação).

Alteração 184
Artigo 45, n° 1

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

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

Justificação

Relacionada com a alteração ao artigo 38°.

Alteração 185
Artigo 45, n° 2

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

2.  Sempre que adequado, adoptar-se-ão 
medidas de aplicação em conformidade com 
o procedimento referido no nº 3 do artigo 
113º.

Justificação

Esta alteração visa reforçar o papel da Agência na avaliação dos produtos químicos e, 
simultaneamente, garante a melhor utilização possível dos recursos disponíveis, 
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nomeadamente dos conhecimentos especializados já existentes nos Estados-
Membros.

Alteração 186
Artigo 46, nº 1 e 2

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

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

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

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

Justificação

Coerência com a proposta SAGE (que reforça o papel da Agência na fase de avaliação).

Alteração 187
Artigo 48, nºs 1, 2, 3 e nº 4, alínea a)

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

1. A Agência transmitirá qualquer projecto 
de decisão tomada ao abrigo dos artigos 
39.º. 40.º ou 44.º ao(s) registando(s) ou 
ao(s) utilizador(es) a jusante interessado(s), 
informando-o(s) de que terá(ão) o direito de 
apresentar observações no prazo de 30 dias a 
contar da recepção. A Agência levará em 
linha de conta todas as observações 
recebidas e poderá alterar o projecto de 
decisão em conformidade.
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2. Caso um registando tiver cessado o 
fabrico ou a importação da substância, 
informará desse facto a autoridade 
competente e, consequentemente, o seu 
registo deixará de ser válido e não poderão 
ser-lhe exigidas quaisquer informações 
complementares relativamente a essa 
substância, a não ser que apresente um novo 
registo.

2. Caso um registando tiver cessado o 
fabrico ou a importação da substância, 
informará desse facto a Agência e, 
consequentemente, 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 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 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.

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

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

Justificação

Coerência com a proposta SAGE (que reforça o papel da Agência na fase de avaliação).

Alteração 188
Artigo 49, n° 1

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

1.  A Agência enviará o seu projecto de 
decisão aos Estados-Membros, com base, se 
for caso disso, na avaliação efectuada pelo 
instituto competente, em conformidade com 
os artigos 39º, 40º ou 44º em conjunto com 
as eventuais observações do registando ou 
do utilizador a jusante, especificando a forma 
como foram levadas em consideração. 

Justificação
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Relacionada com a alteração ao artigo 38°.

Alteração 189
Artigo 49, nº 2

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

2. No prazo de 30 dias a contar do envio, os 
Estados-Membros poderão propor à Agência 
alterações ao projecto de decisão, com cópia 
para a autoridade competente. 

Justificação

Coerência com a proposta SAGE (que reforça o papel da Agência na fase de avaliação).

Alteração 190
Artigo 49, nº 3 e 4

3. Se a Agência não receber quaisquer 
propostas ou não as apresentar ela própria 
no prazo de 30 dias, adoptará a decisão na 
versão que foi notificada nos termos do n.º 1.

3. Se a Agência não receber quaisquer 
propostas no prazo de 30 dias, adoptará a 
decisão na versão que foi notificada nos 
termos do n.º 1.

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

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

Justificação

Coerência com a proposta SAGE (que reforça o papel da Agência na fase de avaliação).

Alteração 191
Artigo 50, nº 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. 

A Agência estabelecerá os critérios de 
partilha dos custos de forma transparente e 
proporcional.

Justificação

Para que seja possível estabelecer custos proporcionais, a Agência deve estabelecer critérios 
equitativos. Esta alteração está relacionada com outras alterações aos artigos do título VI: 
Avaliação de substâncias.

Alteração 192
Artigo 51

Obrigação de os Estados-Membros 
notificarem a Agência

Publicação das informações relativas à
avaliação

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

O mais tardar até 28 de Fevereiro de cada 
ano, a Agência publicará no seu sítio Web 
os progressos alcançados durante o ano civil 
anterior no que respeita ao cumprimento das 
obrigações que lhe incumbem relativamente 
à análise de propostas de ensaios.

Justificação

Coerência com a proposta SAGE (que reforça o papel da Agência na fase de avaliação).

Alteração 193
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 garantir que 
as substâncias que suscitam uma grande 
preocupação sejam substituídas por 
substâncias ou tecnologias alternativas, se 
existirem, assegurando-se 
concomitantemente o bom funcionamento 
do mercado interno.
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Justificação

Na fase de autorização, os objectivos da saúde pública e da protecção do ambiente 
prevalecem sobre as regras do mercado interno. Além disso, deve ser estabelecida uma 
relação mais clara com o princípio da substituição.

Alteração 194
Artigo 53, nº 1, alíneas a) e b)

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 de um modo 
equivalente à colocação no mercado se essa 
substância estiver incluída no Anexo XIII, a 
menos que:

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 da substância estreme, 
numa preparação ou incorporada num artigo, 
para as quais a substância é colocada no 
mercado ou é por ele utilizada de um modo  
equivalente à colocação no mercado 
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 da substância estreme, 
numa preparação ou incorporada num artigo, 
para as quais a substância é colocada no 
mercado ou é por ele utilizada de um modo 
equivalente à colocação no mercado 
tenham sido isentas da obrigação de 
autorização do Anexo XIII em conformidade 
com o n.º 2 do artigo 55.º; ou

Justificação

A autorização de uma substância não diz respeito ao seu fabrico. A alteração visa a 
clarificação, dado que, de outra forma, o fabrico poderia tornar-se impossível se o fabricante 
não pudesse, por exemplo, armazenar a substância sem autorização.

Alteração 195
Artigo 53, nº 1, alínea e)
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e) nos casos em que a substância esteja 
colocada no mercado, a autorização para 
essa utilização tenha sido concedida ao 
utilizador imediatamente a jusante.

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

Alteração 196
Artigo 53, nº 2

2. Um utilizador a jusante pode utilizar uma 
substância que preenche os critérios 
indicados no n.º 1 desde que essa utilização 
esteja em conformidade com as condições de 
uma autorização concedida para essa 
utilização a um agente que se encontre a 
montante da sua cadeia de abastecimento.

2. Um utilizador a jusante pode utilizar uma 
substância que preenche os critérios 
indicados no n.º 1 desde que essa utilização 
esteja em conformidade com as condições de 
uma autorização concedida para essa 
utilização ou categoria de utilização e 
exposição a um agente que se encontre a 
montante da sua cadeia de abastecimento.

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. Aplica-se o 
mesmo ao nº 1, alíneas c) e d), subalínea ii), do artigo 55º e aos nºs 4, 5 e 6 do artigo 58º.

Alteração 197
Artigo 53, nº 5, alíneas a), b), c), d), e) e f)

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

Suprimido

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

d) Utilização como aditivos alimentares, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 89/107/CEE;

e) Utilização como aditivos na alimentação 
para animais, abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 70/524/CEE;
f) Utilização como aromatizantes em 
géneros alimentícios, abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da Decisão 
1999/217/CE;

Justificação

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

Alteração 198
Artigo 53, nº 5, alínea i) bis (novo)

i bis) Substâncias isentas da obrigação de 
registo.

Justificação

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

Alteração 199
Artigo 53, n° 7, parte introdutória

7.  Os nºs 1 e 2 não se aplicarão à utilização 
de substâncias presentes em preparações: 

7.  Os nºs 1 e 2 não se aplicarão à utilização 
de substâncias presentes em preparações ou 
em artigos: 

Justificação

Devem ser fixados limites de concentração para as substâncias que fazem parte de artigos.  
No âmbito da proposta, a discriminação contra as substâncias presentes em artigos não é
justificada por critérios toxicológicos e ecotoxicológicos. Além disso, contrariamente às 
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substâncias presentes em preparações, a exposição a substâncias incorporadas em 
artigos exige um meio de extracção e, por essa razão, é mais limitada. Esta alteração 
é coerente com a legislação comunitária em vigor relativa aos artigos.

Alteração 200
Artigo 53, nº 7 bis (novo)

7 bis. O nº 1 não se aplica à utilização de 
substâncias estremes, em preparações ou 
presentes em artigos abrangidas pelas
condições ou restrições estabelecidas nos 
anexos XVI ou XVII.

Justificação

No nº 8 do artigo 53º proposto é esclarecido que as decisões tomadas pelo Conselho de 
Ministros e pelo Parlamento ao abrigo da Directiva 76/769/CEE ou, futuramente, pela 
Comissão, nos termos do procedimento previsto no artigo 130º (Comitologia) não devem 
objecto de nova discussão. Se e em que medida as substâncias e utilizações já sujeitas a uma 
regulamentação legal devem ser excluídas da presente disposição não deve ser deixado ao 
arbítrio da Comissão.

Alteração 201
Artigo 54, alíneas a), b) e c)

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;

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;

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

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

Justificação

Antes de uma substância ser autorizada, deve ser adoptada uma decisão legalmente 
viculativa sobre a sua classificação (com base num sistema harmonizado de classificação que 
a classifica nas categorias 1 ou 2 CMR). Caso contrário, as decisões do Comité do 
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Estado-Membro responsável pela classificação das substâncias em categorias 1 e 2 CMR 
seriam invalidadas. É necessário haver certeza jurídica, especialmente no que se refere ao 
comércio mundial.

Alteração 202
Artigo 54, alínea f)

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

Suprimido

Justificação

Não existem critérios para a definição de propriedades perturbadoras do sistema endócrino. 
Devem ser identificados critérios adicionais aos definidos nas alíneas d) e e) do artigo 54º, 
com base em provas científicas, por forma a não dar lugar a decisões arbitrárias. Esta 
alteração está relacionada com outras alterações aos artigos do título VII: Autorização.

Alteração 203
Artigo 54 bis (novo) 

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.



AD\580429PT.doc 124/183 PE 357.851v02-00

PT

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 
altera 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 204
Artigo 55, nº 1

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

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

Justificação

Apenas as substâncias registadas podem ser objecto de um processo de autorização. As 
substâncias não registadas .

Alteração 205
Artigo 55, nº 1, alínea e)
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e) Utilizações ou categorias de utilizações
isentas da obrigatoriedade da autorização, se 
for aplicável, e eventuais condições para 
essas isenções.

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

Alteração 206
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:

Alteração 208
Artigo 56, nº 7

7. Se, no prazo de 30 dias após o envio para 
o Comité dos Estados-Membros, este chegar 
a um acordo unânime sobre a identificação, a 
Agência poderá incluir essa substância nas 
suas recomendações, ao abrigo do n.º 3 do 
artigo 55.º. Se o Comité dos 
Estados-Membros não conseguir chegar a 
um acordo unânime, adoptará um parecer no 
prazo de 30 dias após o envio do processo. 
A Agência transmitirá esse parecer à
Comissão, incluindo informações sobre 
qualquer ponto de vista minoritário no 
Comité.

7. Se, no prazo de 30 dias após o envio para 
o Comité dos Estados-Membros, este chegar 
a um acordo unânime sobre a identificação, a 
Agência poderá incluir essa substância nas 
suas recomendações, ao abrigo do n.º 3 do 
artigo 55.º. Deve ser dada ao registando em 
causa a oportunidade de apresentar 
previamente as suas observações. Se o 
Comité dos Estados-Membros não conseguir 
chegar a um acordo unânime, adoptará um 
parecer no prazo de 30 dias após o envio do 
processo. Antes da elaboração do parecer, 
deve ser dada ao registando em causa a 
oportunidade de apresentar observações. A 
Agência transmitirá esse parecer à Comissão, 
incluindo informações sobre qualquer ponto 
de vista minoritário no Comité e sobre as 
observações apresentadas pelo registando 
em causa, bem como, sendo o caso, sobre 
as razões por que as observações do 
registando não foram tidas em conta no 
parecer.
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Justificação

O parecer da Agência precede um eventual procedimento de comitologia e predetermina, por 
conseguinte, a posição dos registandos em causa. Por esse motivo, afigura-se necessário 
permitir que os registandos em causa sejam ouvidos antes de o parecer ser elaborado.

Alteração 209
Artigo 57, nº 2

2. Será concedida uma autorização se o risco 
da utilização da substância para a saúde 
humana ou para o ambiente, decorrente 
das propriedades intrínsecas especificadas 
no anexo XIII, estiver devidamente 
controlado, em conformidade com a parte 
6 do anexo I, e documentado no relatório 
de segurança química do requerente.

2. Será concedida uma autorização se:

A Comissão não terá em consideração o 
seguinte:

a) Os riscos para a saúde humana e para o 
ambiente das emissões da substância a 
partir de uma instalação à qual se 
concedeu uma autorização de acordo com 
a Directiva 96/61/CE do Conselho;

a) O risco da utilização de uma substância 
para a saúde humana ou para o ambiente, 
decorrente das propriedades intrínsecas 
especificadas no anexo XIII, estiver 
devidamente controlado, em conformidade 
com o ponto 6 do anexo I e de acordo com 
as indicações fornecidas no relatório de 
segurança química do requerente, e

b) Os riscos para o ambiente aquático e por 
ele veiculados resultantes das descargas da 
substância provenientes de uma fonte 
tópica, sujeita à exigência de 
regulamentação prévia, tal como referido 
no n.º 3 do artigo 11.º da 
Directiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho e na legislação 
adoptada ao abrigo do seu artigo 16.º;

b) Tiverem sido tomadas todas as medidas 
necessárias para reduzir ao mínimo a 
exposição, e

c) Os riscos para a saúde humana 
decorrentes da utilização de uma 
substância num dispositivo médico 
regulamentado pela Directiva 90/385/CEE 
do Conselho, pela Directiva 93/42/CEE do 
Conselho ou pela Directiva 98/79/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

c) Não existirem substâncias ou tecnologias 
alternativas adequadas de substituição, e



AD\580429PT.doc 127/183 PE 357.851v02-00

PT

d) For demonstrado que os benefícios 
socioeconómicos prevalecem sobre os 
riscos efectivos para a saúde e o ambiente 
decorrentes da utilização da substância.

Justificação

É adequado encorajar a substituição de substâncias que suscitam preocupações muito 
elevadas especificadas no anexo XIII. Estas substâncias apenas devem ser autorizadas a 
título excepcional e em condições específicas. Não é suficiente a sua utilização ser 
"devidamente controlada".

Alteração 210
Artigo 57, nº 3

3. Se não for possível conceder uma 
autorização nos termos do n.º 2, a 
autorização poderá, ainda assim, ser 
concedida se se demonstrar que os 
benefícios socioeconómicos são superiores 
ao risco para a saúde humana ou para o 
ambiente decorrente da utilização da 
substância e se não existirem substâncias 
nem tecnologias alternativas adequadas. 
Essa decisão será tomada depois de 
considerados, em conjunto, os seguintes 
elementos:

Suprimido

a) O risco colocado pelas utilizações da 
substância;

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;
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c) A análise das alternativas, apresentada 
pelo requerente ao abrigo do n.º 5 do artigo 
59.º, e eventuais contributos de terceiros, 
apresentados ao abrigo do n.º 2 do artigo 
61.º;

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

Justificação

É adequado encorajar a substituição de substâncias que suscitam preocupações muito 
elevadas especificadas no anexo XIII. Estas substâncias apenas devem ser autorizadas a 
título excepcional e em condições específicas. Não é suficiente a sua utilização ser 
"devidamente controlada".

Alteração 211
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 dependem da satisfação 
de certas condições, incluindo a 
apresentação obrigatória de planos de 
acompanhamento e de substituição. As 
autorizações estarão limitadas por um prazo 
máximo de sete anos, mas podem ser 
renovadas em conformidade com o disposto 
no artigo 58º.

Justificação

É necessário encorajar a substituição e a inovação. Além disso, as autorizações devem estar 
sujeitas a limites temporais (no máximo, sete anos).

Alteração 212
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;
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Alteração 213
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 a definição de risco "grave e imediato". Compete, assim, à
Comissão, decidir, com base em critérios se deve ou não suspender a autorização na 
pendência da revisão. Esta alteração está relacionada com outras alterações aos artigos do 
título VII: Autorização. 

Alteração 214
Artigo 59, nº 3

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.

Alteração 215
Artigo 59, nº 4, alínea c)
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c) O pedido para a autorização, 
especificando a ou as utilizações para as 
quais se pede a autorização e abrangendo a 
utilização da substância em preparações e/ou 
a sua incorporação em artigos, se for 
pertinente;

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

Alteração 216
Artigo 60, nº 1

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

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

Alteração 217
Artigo 60, nº 2

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

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

Alteração 218
Artigo 61, nº 4, alíneas a) e b)
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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;

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 219
Artigo 62

Obrigação dos titulares de autorizações Obrigação de informação sobre as 
substâncias sujeitas a autorização

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

Todas as substâncias e preparações que 
preenchem as condições especificadas no 
artigo 54º são rotuladas e acompanhadas 
sempre de uma ficha de segurança. O 
rótulo indica: 

a ) o nome da substância,

b) que a substância está incluída no anexo 
XIII e

c) cada uma das utilizações específicas
para as quais a substância for autorizada.

Justificação

As substâncias e preparações perigosas devem ser rotuladas, por forma a informar os 
utilizadores.

Alteração 220
Artigo 64, nºs 1 e 2



AD\580429PT.doc 132/183 PE 357.851v02-00

PT

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, uma preparação ou um
artigo, relativamente à/ao 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.

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, uma preparação ou um 
artigo, relativamente à/ao 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.

Justificação

As disposições não devem aplicar-se apenas a substâncias extremes, em preparações ou em 
artigos. Nos termos da legislação em vigor (Directiva 76/769/CEE), deve ser igualmente 
possível regulamentar preparações e artigos perigosos directamente. A alteração visa a 
clarificação, por forma a que tais preparações e artigos possam ser igualmente 
regulamentados independentemente dos seus componentes individuais e tomando como base, 
em vez disso, os efeitos perigosos no seu conjunto.

Alteração 221
Artigo 66, nº 1
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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 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. 
Antes da constituição do processo, a 
Agência dará ao registando em causa a 
oportunidade de apresentar observações. Se 
o 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 as observações do 
registando, bem como 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. 

Justificação

O processo prepara o terreno para uma decisão de restrição e  predetermina, por 
conseguinte, a posição dos registandos em causa. Por esse motivo, afigura-se necessário 
permitir que os registandos em causa sejam ouvidos antes de o parecer ser elaborado.

Alteração 222
Artigo 66, nº 2, parágrafo 1
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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, uma
preparação ou um 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.

Justificação

As disposições não devem aplicar-se apenas a substâncias extremes, em preparações ou em 
artigos. Nos termos da legislação em vigor (Directiva 76/769/CEE), deve ser igualmente 
possível regulamentar preparações e artigos perigosos directamente. A alteração visa a 
clarificação, por forma a que tais preparações e artigos possam ser igualmente 
regulamentados independentemente dos seus componentes individuais e tomando como base, 
em vez disso, os efeitos perigosos no seu conjunto.

Alteração 223
Artigo 66, nº 2, parágrafo 2 bis (novo)

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

Justificação

As restrições podem ser aplicadas sem limite de tonelagem, ou seja, abaixo de uma 
tonelada/ano. Existe o direito de informação sobre as empresas que procederam ao registo, 
mas também sobre aquelas que não estão sujeitas a registo (abaixo de uma tonelada/ano) ou 
não estão ainda sujeitas, em virtude de prazos diferentes aplicados ao nível de tonelagem.
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Alteração 224
Artigo 69, nº 1 bis (novo)

1 bis. Antes da publicação dos pareceres, a 
Agência dará ao registando a oportunidade 
de apresentar observações.

Justificação

Os pareceres dos comités podem prejudicar a posição dos registandos. É, por conseguinte, 
necessário dar-lhes oportunidade de expressarem os seus pontos de vista, por forma a que 
possam ser tidos em conta no subsequente procedimento de comitologia. 

Alteração 225
Artigo 69, nº 2

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, 
respeitando os requisitos de 
confidencialidade estabelecidos no artigo 
116º.

Justificação

O artigo 116º também é aplicável a esta situação.

Alteração 226
Artigo 69, nº 3

3. A Agência fornecerá à Comissão, 
mediante pedido, todos os documentos e 
fundamentos que tiverem sido apresentados 
ou que tiver analisado.

3. A Agência fornecerá à Comissão, 
mediante pedido, todos os documentos e 
fundamentos que tiverem sido apresentados 
ou que tiver analisado. Transmitirá
igualmente as observações apresentadas 
pelo registando em causa.

Alteração 227
Artigo 72, nº 1, alíneas c), d) e) e g)
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c) Um Comité de Avaliação dos Riscos que 
será responsável pela elaboração do parecer 
da Agência sobre os pedidos de autorização, 
as propostas de restrições e qualquer outra 
questão decorrente da aplicação do presente 
regulamento, que diga respeito aos riscos 
para a saúde humana ou para o ambiente;

c) Um Comité de Avaliação dos Riscos que 
será responsável pela elaboração do parecer 
da Agência sobre as avaliações, os pedidos 
de autorização, as propostas de restrições e 
qualquer outra questão decorrente da 
aplicação do presente regulamento, que diga 
respeito aos riscos para a saúde humana ou 
para o ambiente;

d) Um Comité de Análise Socioeconómica 
que será responsável pela elaboração do 
parecer da Agência sobre os pedidos de 
autorização, as propostas de restrições e 
qualquer outra questão decorrente da 
aplicação do presente regulamento, incluindo 
a análise socioeconómica do efeito de uma 
eventual acção legislativa sobre as 
substâncias;

d) Um Comité de Análise Socioeconómica 
que será responsável pela elaboração do 
parecer da Agência sobre as avaliações, os 
pedidos de autorização, as propostas de 
restrições e qualquer outra questão 
decorrente da aplicação do presente
regulamento, incluindo a análise 
socioeconómica do efeito de uma eventual 
acção legislativa sobre as substâncias;

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 
eventuais divergências de opinião entre os 
Estados-Membros sobre os projectos de 
decisões propostos pela Agência 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;

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 reconhecimento mútuo da 
avaliação, bem como da preparação de 
orientações, da manutenção da base de dados 
e da prestação de informações;

Justificação
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Coerência com a proposta SAGE (que reforça o papel da Agência na fase de avaliação).

Alteração 228
Artigo 73, nº 1

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

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

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".

Alteração 229
Artigo 73, nº 2, alínea c bis) (nova)

c bis) Execução das tarefas que lhe são 
atribuídas pelo título VI;

Justificação

Coerência com a proposta SAGE (que reforça o papel da Agência na fase de avaliação).

Alteração 230
Artigo 73, n° 2, alínea f)
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f)  Fornecimento de orientações e de 
instrumentos técnicos e científicos, sempre 
que adequado para a aplicação do presente 
regulamento, em particular, para assistir a 
indústria, especialmente as pequenas e 
médias empresas (PME), na elaboração de 
relatórios de segurança química;

f)  Fornecimento de orientações e de 
instrumentos técnicos, científicos e práticos, 
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 para ajudar a indústria a chegar 
a acordo sobre a partilha dos custos 
referidos no título III;

Justificação

Esta alteração introduz a obrigação de a Agência estabelecer orientações para ajudar a 
indústria a chegar a um acordo sobre a partilha dos custos dos dados.

Alteração 231
Artigo 73, nº 2, alínea i bis) (nova)

i bis) Criação e manutenção de um centro 
de excelência especializado em 
comunicação de riscos. Fornecimento de 
recursos centralizados e coordenados 
relativos à informação sobre uma 
utilização segura das substâncias químicas 
e preparações. Facilitação da partilha de 
conhecimentos sobre as melhores práticas 
no domínio da comunicação dos riscos;

Justificação

O desenvolvimento de um sistema adequado e coerente de comunicação baseado nos riscos 
proporcionará aos consumidores as informações e o aconselhamento necessários para 
utilizarem as substâncias e preparações em moldes seguros e eficazes. 

Alteração 232
Artigo 73, nº 4, alínea f)

f)  Desenvolvimento de um procedimento 
para intercâmbio electrónico de 
informações;

f)  Fornecimento de orientações e de 
instrumentos técnicos e científicos,  
incluindo um serviço de assistência e um 
sítio Web, 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;
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Justificação

Substitui a parte correspondente da alteração 74 do projecto de relatório. Devem ser 
adoptadas medidas específicas para ajudar as PME.

Alteração 233
Artigo 73, nº 4, alínea g bis) (novo)

g bis)  Promoção, em cooperação com a 
Comissão, do reconhecimento mútuo entre 
os Estados-Membros e os países terceiros 
dos resultados dos ensaios realizados em 
aplicação e em conformidade com o 
presente regulamento.

Justificação

Aditamento à alteração 74 do projecto de relatório. O reconhecimento mútuo dos resultados 
de ensaios deve ser promovido, a fim de explorar todas as informações disponíveis sobre os 
produtos químicos, incluindo as provenientes de países terceiros, e evitar ensaios 
desnecessários.

Alteração 234
Artigo 74, nº 4, alínea d)

d) O sistema de taxas da Agência d) O sistema de taxas da Agência em moldes
transparentes e proporcionados.

Justificação

A estrutura das taxas deve ser definida com base em critérios destinados a assegurar que a 
repartição seja equitativa, transparente e, acima de tudo, proporcional aos custos, tendo em 
conta que se trata de um importante instrumento para o financiamento de REACH. Esta 
alteração deve ser lida em conjugação com outras alterações aos artigos do título IX: A 
Agência.

Alteração 235
Artigo 75, nº 1
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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 quatro representantes dos 
Estados-Membros nomeados pela Comissão 
e dez representantes nomeados pelo 
Conselho, em concertação com o 
Parlamento Europeu, quatro dos quais  
devem ser escolhidos na mesma medida 
com base na sua experiência em 
associações representativas dos 
consumidores, da industria e das PME.

Justificação

A composição do Conselho de Administração deve ser cuidadosamente equilibrada (cf. 
considerando 74 da proposta REACH). É essencial envolver todas as instituições: daí a 
inserção da consulta do PE. Do mesmo modo, é importante assegurar a presença permanente 
dos membros escolhidos, numa base equitativa, entre as associações dos consumidores, da 
(grande) indústria e das PME – por outras palavras, todos os participantes do sector 
químico. Esta alteração deve ser lida em conjugação com outras alterações aos artigos do 
título IX: A Agência.

Alteração 236
Artigo 79, n° 2, alínea j bis) (nova)

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.

Justificação

Relacionada com a alteração ao artigo 38°.

Alteração 237
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. As partes interessadas também 
poderão assistir às reuniões na qualidade de 
observadores.

Justificação

A indústria deve estar representada nas reuniões dos comités não apenas por simples 
convidados. Os representantes da indústria e/ou PME devem ter o estatuto de observadores. 
Esta alteração deve ser lida em conjugação com outras alterações aos artigos do título IX: A 
Agência.

Alteração 238
Artigo 82, nº 1, parágrafo 4

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. As partes interessadas 
também poderão assistir às reuniões na 
qualidade de observadores

Justificação

A indústria deve estar representada nas reuniões dos comités não apenas por simples 
convidados. Os representantes da indústria e/ou PME devem ter o estatuto de observadores. 
Esta alteração deve ser lida em conjugação com outras alterações aos artigos do título IX: A 
Agência.

Alteração 239
Artigo 83, nº 2, parágrafo 1
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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.

Justificação

Os peritos devem ser independentes a nível científico e político. Deve ser definido um 
procedimento para a identificação de peritos independentes. Esta alteração deve ser lida em 
conjugação com outras alterações aos artigos do título IX: A Agência.

Alteração 240
Artigo 83, nº 2 bis (novo)

2 bis. O Conselho de Administração, sob 
proposta do Director Executivo, estabelece 
e publica uma lista dos organismos 
competentes designados pelos 
Estados-membros que, quer 
individualmente quer no contexto de uma 
rede, possam apoiar a Agência no exercício 
das suas missões, em particular as que lhe 
estão confiadas por força do título VI. A 
Agência pode confiar aos referidos 
organismos determinadas funções, em 
particular os trabalhos de avaliação das 
propostas de ensaio, dos processos e das 
substâncias.

Justificação

Afigura-se adequado elaborar uma lista dos organismos designados pelos Estados-Membros 
para assistir a Agência na execução das suas tarefas. Ver a alteração ao artigo 38º.

Alteração 241
Artigo 83, nº 3
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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 organismos 
que constam da lista pública mencionada 
no nº 2bis, 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 o organismo em causa, 
entre a Agência e a pessoa em questão ou, se 
for caso disso, entre a Agência e a entidade 
patronal da pessoa em questão.

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.

O organismo, 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 o organismo ou 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.

Justificação

Afigura-se adequado elaborar uma lista dos organismos designados pelos Estados-Membros 
para assistir a Agência na execução das suas tarefas. Ver a alteração ao artigo 38º.

Alteração 242
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 juiz como presidente e por dois outros 
membros.

Alteração 243
Artigo 85, nº 3



AD\580429PT.doc 144/183 PE 357.851v02-00

PT

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 adoptada pela 
Comissão, com base na sua experiência e 
competência no domínio da segurança 
química, das ciências naturais ou dos 
procedimentos regulamentares ou judiciais. 
Um dos membros deve ser elegível para 
exercer as funções de juiz.

Justificação

Tendo em conta as tarefas da Câmara de Recurso, um dos membros deve ser elegível para 
exercer as funções de juiz.

Alteração 244
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. As decisões da Agência são passíveis de 
recurso.

Justificação

Deve ser admitido recurso contra todas as decisões da Agência.

Alteração 245
Artigo 109, alínea b)
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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.

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, em quantidades
superiores a 100 kg/a por fabricante ou 
importador, estremes ou numa preparação 
acima dos limites de concentração devido 
aos efeitos prejudiciais para a saúde ou 
para o ambiente especificados na Directiva 
1999/45/CE resultando na classificação da 
preparação como perigosa.

Justificação

É necessário estabelecer uma quantidade mínima, a fim de evitar que as quantidades 
mínimas sejam notificadas. A Directiva 1999/45/CE não estabelece limites de concentração 
para os efeitos físico-químicos. A alteração deve ser lida em conjugação com outras 
alterações apresentadas aos artigos do título X: Inventário de classificação e rotulagem. 

Alteração 246
Artigo 114, nº 1

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

(1) De dois em dois 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 acompanhamento 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.

Justificação

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

Alteração 247
Artigo 114, nº 2

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

(2) De 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.

Justificação

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

Alteração 248
Artigo 114, nº 3

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

(3) De 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 
seis anos após a data da notificação exigida 
ao abrigo do n.º 2 do artigo 131.º.

Justificação

Uma vez que o regulamento visa alcançar uma uniformização, dez anos é um período 
demasiado longo para a apresentação de relatórios regulares. O CEFIQ defende a criação 
de um sistema que preveja a apresentação anual de relatórios.

Alteração 249
Artigo 115 bis (novo)

Artigo 115º bis

Disposições específicas para a informação 
do grande público
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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.

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

Justificação

O desenvolvimento de um sistema adequado e coerente de comunicação fornecerá aos 
consumidores a informação e o aconselhamento necessários para utilizarem substâncias e 
preparações de forma segura e eficaz. 

Alteração 250
Artigo 116, nº 1, frase introdutória

(1) Não serão consideradas confidenciais as 
seguintes informações:

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

Justificação

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

Alteração 251
Artigo 116, nº 1, parte introdutória
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1. Não serão consideradas confidenciais as 
seguintes informações:

1. Não serão consideradas confidenciais as 
seguintes informações, desde que o produtor 
ou importador não tenham exigido 
medidas em contrário e não se lhe 
oponham razões de interesse público:

Justificação

Deve ser permitido, em determinados casos, classificar determinada informação como 
confidencial.

Alteração 252
Artigo 116, nº 1, alínea a)

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

Suprimido

Justificação

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

Alteração 253
Artigo 116, nº 1, alínea b)

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

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

Justificação

Coerência com os requisitos aplicáveis à ficha de segurança e disposições existentes em 
matéria de classificação e rotulagem.

Alteração 254
Artigo 116, nº 1, alínea c)
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c) Quando aplicável, o nome da substância, 
tal como se encontra indicado no EINECS;

c) Quando aplicável, o nome da substância, 
tal como se encontra indicado no EINECS, 
caso se trate de uma substância perigosa, 
na acepção da Directiva 67/548/CEE, a não 
ser que sejam aplicáveis disposições em 
contrário previstas no anexo Ia do presente 
regulamento ou no artigo 15º da Directiva 
1999/45/CE;

Alteração 255
Artigo 116, nº 1, alínea i)

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

Suprimido

Justificação

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

Alteração 256
Artigo 116, nº 2, parte introdutória

2. Mesmo que não tenha sido efectuada 
uma declaração nos termos do n.º 2 do 
artigo 115.º, serão consideradas 
confidenciais as seguintes informações:

2. Serão consideradas confidenciais as 
seguintes informações:

Justificação

A informação prevista nas alíneas b) e c) da proposta da Comissão não deve ser 
confidencial, a fim de permitir que os estudos necessários sobre a difusão destas substâncias 
sejam levados a cabo, sejam feitas estimativas das quantidades difundidas e antecipadas as 
exposições potenciais.

Alteração 257
Artigo 116, nº 2, alínea -a) (nova)
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(-a) o nome e o endereço do registando, 
assim como de qualquer outro notificante;

Justificação

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

Alteração 258
Artigo 116, nº 2, alíneas b) e c)

b) A utilização, função ou aplicação 
detalhada de uma substância ou 
preparação;

Suprimido

c) A tonelagem exacta da substância ou 
preparação fabricada ou colocada no 
mercado;

Justificação

A informação prevista nas alíneas b) e c) da proposta da Comissão não deve ser 
confidencial, a fim de permitir que os estudos necessários sobre a difusão destas substâncias 
sejam levados a cabo, sejam feitas estimativas das quantidades difundidas e antecipadas as 
exposições potenciais.

Alteração 259
Artigo 116, nº 3

3. Todas as outras informações estarão 
acessíveis em conformidade com o artigo 
115.º.

3. Todas as outras informações, excepto as 
que devem ser objecto de tratamento 
confidencial, nos termos do nº 9 do artigo 
7º, e as que tenham sido recolhidas para 
determinados tipos de produtos intermédios 
isolados (artigo 47º), estarão acessíveis em 
conformidade com o artigo 115.º.

Justificação

As informações de registo relativas à investigação e ao desenvolvimento orientados para o 
produto e o processo devem ser equacionadas com informações obrigatoriamente 
confidenciais, nos termos do nº 2 do artigo 116º e não podem ser tornadas acessíveis em 
resultado de uma decisão adoptada por uma única instância. Os intermediários não devem 
ser publicados, uma vez que os concorrentes os podem identificar facilmente. 
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Alteração 260
Artigo 117, frase introdutória e alínea a)

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 
governamental 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;

Justificação

A fim de impedir a utilização fraudulenta de informações, deve ser claramente estabelecido 
que o artigo 117º (cooperação) apenas diz respeito aos organismos governamentais 
nacionais e internacionais. Esta alteração deve ser lida em conjugação com outras 
alterações apresentadas aos artigos do título XI: Informação.

Alteração 261
Artigo 120, parágrafo 1

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

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

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

Alteração 262
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, 
em conformidade com orientações a 
elaborar pela Agência.

Justificação

A fim de permitir que REACH seja aplicado de forma coerente, a posição da Agência deve 
ser reforçada: para esse efeito, a Agência deve ser habilitada a solicitar aos Estados-
Membros a realização de controlos e actividades particulares.

Alteração 263
Artigo 122, parágrafo 2 (novo)

A Agência é autorizada pelos Estados-
Membros a exercer controlos e actividades 
e define orientação destinadas a 
harmonizar os sistemas de controlos e a 
torná-los mais eficazes.

Justificação

A gestão do sistema REACH exige uma implementação harmonizada das suas disposições em 
todo o mercado interno e sistemas eficazes de controlo. A Agência deve, por conseguinte, ser 
autorizada a solicitar aos Estados-Membros a realização de controlos ou actividades. Esta 
alteração deve ser lida em conjugação com outras alterações apresentadas aos artigos do 
título XIII: Controlo do cumprimento.

Alteração 264
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 numa série de orientações elaboradas 
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 e à Agência 
até 18 meses após a entrada em vigor do 
presente regulamento e qualquer alteração 
posterior das mesmas no mais breve prazo 
possível.

Justificação

Deixar o sistema de sanações exclusivamente ao critério dos Estados-Membros levaria à
existência de sanções diferentes na União. Para que os objectivos de REACH sejam 
atingidos, deve existir um sistema harmonizado de sanções e uma aplicação harmonizada. 
Esta alteração deve ser lida em conjugação com outras alterações apresentadas aos artigos 
do título XIII: Controlo do cumprimento.

Alteração 265
Artigo 125

Os Estados-Membros não poderão proibir, 
restringir ou entravar o fabrico, a 
importação, a colocação no mercado ou a 
utilização de uma substância, estreme, numa
preparação ou num artigo, abrangida pelo 
âmbito de aplicação do presente regulamento 
e que cumpra os seus requisitos e, se for 
caso disso, os de actos comunitários 
adoptados para a execução do presente 
regulamento.

Os Estados-Membros não poderão proibir, 
restringir ou entravar o fabrico, a 
importação, a colocação no mercado ou a 
utilização de uma substância, estreme, de 
uma preparação ou de um artigo, abrangida 
pelo âmbito de aplicação do presente 
regulamento e que cumpra os seus requisitos 
e, se for caso disso, os de actos comunitários 
adoptados para a execução do presente 
regulamento.

Justificação

As disposições do Regulamento não se devem aplicar unicamente a substâncias extremes, em 
preparações ou em artigos. Nos termos da legislação existente (76/769/CEE), deve ser
igualmente possível regulamentar preparações e artigos perigosos directamente. Esta 
alteração serve para clarificar que o artigo 125º se aplica igualmente a tais casos.

Alteração 266



AD\580429PT.doc 154/183 PE 357.851v02-00

PT

Artigo 126, nº 1

1. Se um Estado-Membro tiver razões 
fundamentadas para crer que uma substância, 
estreme, numa preparação ou num artigo, 
embora satisfazendo os requisitos do 
presente regulamento, constitui um risco 
para a saúde humana ou para o ambiente, 
poderá tomar medidas provisórias 
adequadas. O Estado-Membro informará
imediatamente a Comissão, a Agência e os 
restantes Estados-Membros desse facto, 
indicando os motivos da sua decisão e 
apresentando as informações científicas ou 
técnicas em que se baseia a medida 
provisória.

1. Se um Estado-Membro tiver razões 
fundamentadas para crer que uma substância, 
estreme, uma preparação ou um artigo, 
embora satisfazendo os requisitos do 
presente regulamento, constitui um risco 
para a saúde humana ou para o ambiente, 
poderá tomar medidas provisórias 
adequadas. O Estado-Membro informará
imediatamente a Comissão, a Agência e os 
restantes Estados-Membros desse facto, 
indicando os motivos da sua decisão e 
apresentando as informações científicas ou 
técnicas em que se baseia a medida 
provisória.

Justificação

As disposições do Regulamento não se devem aplicar unicamente a substâncias extremes, em 
preparações ou em artigos. Nos termos da legislação existente (76/769/CEE), deve ser 
igualmente possível regulamentar preparações e artigos perigosos directamente. Esta 
alteração serve para clarificar que o artigo 125º se aplica igualmente a tais casos.

Alteração 267
Artigo 132 bis (novo)

Artigo 132° 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.
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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 268
Artigo 134, parágrafo 1

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

São revogadas as Directivas 76/769/CEE, 
91/155/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.

Justificação

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

Alteração 269
Artigo 135

É suprimido o artigo 14.º da Directiva 
1999/45/CE.

É suprimido o artigo 14.º da Directiva 
1999/45/CE. A Directiva 1999/45/CE é
alterada para garantir que os consumidores 
recebem as informações necessárias para
tomar as medidas adequadas a uma 
utilização absolutamente segura das 
substâncias e preparações.

Justificação

O desenvolvimento de um sistema adequado e coerente de comunicação fornecerá aos 
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consumidores a informação e o aconselhamento necessários para utilizarem 
substâncias e preparações de forma segura e eficaz.

Alteração 270
Artigo 135 bis (novo), Título

Alteração da Directiva 89/106/CEE

Alteração 271
Artigo 135 bis (novo), nº 1

1. É aditado ao nº 1 do artigo 1º da 
Directiva 89/106/CEE o seguinte texto:

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

Justificação

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

Alteração 272
Artigo 135 ter (novo), Título

Alteração da Directiva 2000/53/CE

Alteração 273
Artigo 135 ter (novo), nº 1

1. O nº 2 do artigo 4º e o anexo II da 
Directiva 2000/53/CE são suprimidos.

Justificação

O anexo XVI do Regulamento REACH estabelece regras uniformes em matéria de proibição. 
Importa evitar proibições diferentes em disposições diferentes. 
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Alteração 274
Anexo I, 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, 
(incluindo o estádio de resíduo, sem 
prejuízo do disposto no n° 1, alínea d), do 
artigo 2° do presente regulamento), 
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.

Justificação

Primeira parte: ver alteração ao artigo 13°.

Segunda parte: ver alteração ao n° 1, alínea e), do artigo 2°.

Alteração 275
Anexo I, ponto 0.6.
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0.6. O principal elemento da parte do 
relatório de segurança química relativa à
exposição é a descrição do perfil ou perfis de 
exposição associados ao fabricante ou 
importador e do perfil ou perfis que o 
fabricante ou importador recomendem para a 
utilização ou utilizações identificadas. Os
perfis de exposição conterão uma descrição 
das medidas de gestão de riscos postas em 
prática pelo fabricante ou importador e que o 
mesmo recomende que os utilizadores a 
jusante ponham em prática. Se a substância 
for colocada no mercado, os perfis de 
exposição, incluindo as medidas de gestão de 
riscos, serão resumidos num anexo da ficha 
de segurança, em conformidade com o anexo 
IA.

0.6. O principal elemento da parte do 
relatório de segurança química relativa à
exposição é a descrição da(s) categoria(s) de 
utilização e exposição ou do perfil ou perfis 
de exposição associados ao fabricante ou 
importador e da(s) categoria(s) de utilização 
e exposição do perfil ou perfis que o 
fabricante ou importador recomendem para a 
utilização ou utilizações identificadas. As 
categorias de utilização e exposição 
conterão uma descrição geral das medidas 
de gestão dos riscos, enquanto os perfis de 
exposição conterão uma descrição concreta 
e pormenorizada das medidas de gestão de 
riscos postas em prática pelo fabricante ou 
importador e que o mesmo recomende que 
os utilizadores a jusante ponham em prática. 
Se a substância for colocada no mercado, os 
perfis de exposição, incluindo as medidas de 
gestão de riscos, serão resumidos num anexo 
da ficha de segurança, em conformidade com 
o anexo IA.

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. Ambos os casos 
devem ser autorizados: uma descrição dos riscos de perfis de exposição individuais, com uma 
descrição detalhada das condições de utilização e das medidas de gestão dos riscos, e uma 
descrição geral dos riscos para cada uso relevante e categoria de exposição.

Alteração 276
Anexo I, ponto 0.7.
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0.7. O grau de pormenor exigido na 
descrição de um perfil de exposição variará
substancialmente de caso para caso, em 
função da utilização da substância, das 
propriedades perigosas desta e do volume de 
informação acessível ao fabricante ou 
importador. Os perfis de exposição podem 
descrever as medidas apropriadas de gestão 
de riscos aplicáveis a várias utilizações de 
uma substância. Um determinado perfil de 
exposição pode, portanto, cobrir uma vasta 
gama de utilizações.

0.7. A descrição pormenorizada de um perfil 
de exposição variará substancialmente de 
caso para caso, em função da utilização da 
substância, das propriedades perigosas desta 
e do volume de informação acessível ao 
fabricante ou importador. As categorias de 
utilização e exposição estruturam e 
descrevem as condições gerais de utilização 
e exposição que podem ser aplicadas a 
várias utilizações.

Justificação

Deve ser estabelecida uma distinção clara entre perfil de exposição, que constitui uma 
descrição detalhada das medidas de gestão de riscos e condições de utilização, e categorias 
de utilização e exposição, que cobrem um amplo espectro de utilizações ou aplicações. 

Alteração 277
Anexo I, ponto 0.8.

0.8. As avaliações de segurança química e a 
elaboração dos relatórios de segurança 
química pelo fabricante ou importador 
poderão seguir um processo iterativo. As 
iterações poderão abranger, por um lado, a 
definição e revisão do perfil ou perfis de 
exposição - que poderão incluir a definição e 
aplicação, ou recomendação, de medidas de 
gestão de riscos - e, por outro, decorrer da 
necessidade de obter mais informações. A 
obtenção de mais informações terá por 
objectivo uma caracterização mais precisa 
dos riscos, com base numa avaliação mais 
perfeita dos perigos ou da exposição. Este 
procedimento possibilitará a comunicação 
das informações apropriadas, na ficha de 
segurança, para jusante na cadeia de 
abastecimento.

0.8. As avaliações de segurança química e a 
elaboração dos relatórios de segurança 
química pelo fabricante ou importador 
poderão seguir um processo iterativo. As 
iterações poderão abranger, por um lado, a 
definição e revisão das categorias de 
utilização e exposição ou do perfil ou perfis 
de exposição - que poderão incluir a 
definição e aplicação, ou recomendação, de 
medidas de gestão de riscos - e, por outro, 
decorrer da necessidade de obter mais 
informações.

Justificação
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A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição.

Alteração 278
Anexo I, ponto 0.12.

0.12. A parte A do relatório de segurança 
química incluirá uma declaração de que o 
fabricante ou importador pôs em prática as 
medidas de gestão de riscos descritas nos 
perfis de exposição relevantes para a sua 
utilização ou utilizações próprias e 
comunicou os perfis de exposição para as 
utilizações identificadas, na ficha de 
segurança, a todos os utilizadores 
conhecidos a jusante na cadeia de 
abastecimento. 

0.12. A parte A do relatório de segurança 
química incluirá uma declaração de que o 
fabricante ou importador pôs em prática as 
medidas de gestão de riscos descritas nos 
perfis de exposição relevantes para a sua 
utilização ou utilizações próprias e 
comunicou as categorias de utilização e 
exposição para as utilizações identificadas, 
na ficha de segurança, a todos os utilizadores 
conhecidos a jusante na cadeia de 
abastecimento. 

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. No relatório de 
segurança, deve ser, em princípio, feita referência às categorias de utilização e exposição. 
Na ficha de segurança, apenas devem ser declaradas as categorias de utilização e exposição.

Alteração 279
Anexo I, ponto 1.4.1., frase introdutória
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1.4.1. Com base nos resultados das três 
primeiras etapas, deverão ser determinados 
para a substância um ou mais DNEL que 
reflictam a(s) via(s), a duração e a 
frequência prováveis de exposição. Em 
função do perfil ou perfis de exposição, 
poderá ser suficiente um único DNEL. 
Todavia, atentos os dados disponíveis e o 
perfil ou perfis de exposição do ponto 5 do 
relatório de segurança química, pode ser 
necessário determinar DNEL diferentes para 
cada população humana pertinente (por 
exemplo, trabalhadores, consumidores e 
pessoas que possam ser expostas 
indirectamente, através do ambiente) e, 
eventualmente, para determinadas 
subpopulações (por exemplo, crianças e 
mulheres grávidas), bem como para 
diferentes vias de exposição. Será necessária 
uma justificação pormenorizada, 
especificando, nomeadamente, as razões de 
escolha dos dados utilizados, a via de 
exposição (oral, dérmica ou por inalação) e a 
duração e frequência de exposição à
substância para as quais o DNEL for válido. 
Se for provável mais do que uma via de 
exposição, deve ser determinado um DNEL 
para cada via de exposição e para a 
exposição resultante da combinação de 
todas essas vias. Na determinação de um 
DNEL serão tidos em conta, nomeadamente, 
os seguintes factores:

1.4.1. Com base nos resultados das três 
primeiras etapas, deverão ser determinados 
para a substância valores DNEL para cada 
categoria relevante de utilização e 
exposição que reflictam a(s) via(s), a 
duração e a frequência de exposição 
previstas. Todavia, atentos os dados 
disponíveis e as categorias de utilização e 
exposição ou o perfil ou perfis de exposição 
do ponto 5 do relatório de segurança 
química, pode ser necessário determinar 
DNEL diferentes para cada população 
humana pertinente (por exemplo, 
trabalhadores, consumidores e pessoas que 
possam ser expostas indirectamente, através 
do ambiente) e, eventualmente, para 
determinadas subpopulações (por exemplo, 
crianças e mulheres grávidas), bem como 
para diferentes vias de exposição. Será
necessária uma justificação, especificando, 
nomeadamente, as razões de escolha dos 
dados utilizados, a via de exposição (oral, 
dérmica ou por inalação) e a duração e 
frequência de exposição à substância para as 
quais o DNEL for válido. Se existir mais do 
que uma via de exposição, deve ser 
determinado um DNEL para cada via de 
exposição. Na determinação de um DNEL 
serão tidos em conta, nomeadamente, os 
seguintes factores:

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. É necessário 
clarificar que deve ser estabelecido um DNEL para cada utilização e categoria de exposição
pretendida, independentemente da probabilidade. 

Alteração 280
Anexo I, ponto 3.3.1.
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3.3.1. Com base nos dados disponíveis, deve 
ser determinada a PNEC referente a cada 
domínio ambiental. A PNEC pode ser 
calculada por aplicação de um factor de 
avaliação apropriado a valores de efeitos 
(por exemplo, CL50 ou NOEC) determinados 
em ensaios realizados em organismos. Os 
factores de avaliação exprimem a diferença 
entre os valores de efeitos determinados para 
um número limitado de espécies em ensaios 
laboratoriais e a PNEC para o domínio 
ambiental.

3.3.1. Com base nos dados disponíveis, deve 
ser determinada a PNEC referente a cada 
categoria de utilização e exposição 
relevante para o domínio ambiental. A 
PNEC pode ser calculada por aplicação de 
um factor de avaliação apropriado a valores 
de efeitos (por exemplo, CL50 ou NOEC) 
determinados em ensaios realizados em 
organismos. Os factores de avaliação 
exprimem a diferença entre os valores de 
efeitos determinados para um número 
limitado de espécies em ensaios laboratoriais 
e a PNEC para o domínio ambiental.

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição.

Alteração 281
Anexo I, 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.

Justificação

Ver alteração ao artigo 13º.

Alteração 282
Anexo I, ponto 5.1., subponto 5.1.1., parágrafo introdutório 
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5.1. Primeira etapa: Definição de perfis de 
exposição 

5.1. Primeira etapa: Definição de categorias 
de utilização e exposição ou de perfis de 
exposição

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 categorias de 
utilização e exposição ou perfis de 
exposição para o fabrico na Comunidade, a 
utilização própria do fabricante ou 
importador e todas as utilizações 
identificadas. Nas categorias de utilização e 
exposição serão descritas as condições 
gerais de utilização, medidas e instruções 
destinadas à protecção do ser humano e do 
ambiente e que sejam adequadas à
observância dos valores DNEL e PNEC 
prescritos. Um perfil de exposição é a 
descrição das condições específicas que 
descrevem o modo como a substância é
fabricada ou utilizada durante o seu ciclo de 
vida e como o fabricante ou importador, 
mediante a adopção de medidas concretas 
de protecção controla, ou recomenda aos 
utilizadores a jusante que controlem, a 
exposição de pessoas e do ambiente. O perfil 
de exposição deve ser apresentado na rubrica 
pertinente do relatório de segurança química.  
Os perfis de exposição incluirão, 
nomeadamente, sendo relevante, uma 
descrição:

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. Em princípio, 
apenas devem ser estabelecidas as categorias de utilização e exposição. As medidas gerais 
para a protecção dos seres humanos e do ambiente para estas categorias devem ser definidas 
e comunicadas aos clientes na ficha de segurança. Os perfis de exposição especificam 
condições específicas de utilização e medidas. 

Alteração 283
Anexo I, ponto 5.1.2.

5.1.2. Se uma avaliação se destinar a ser 
utilizada num pedido de autorização para 
uma utilização específica, só terão de ser 
definidos perfis de exposição para a 
utilização em causa e as etapas do ciclo de 
vida subsequentes.

5.1.2. Se uma avaliação se destinar a ser 
utilizada num pedido de homologação para 
uma utilização específica, só terão de ser 
definidos perfis de exposição para a 
utilização em causa e as etapas do ciclo de 
vida subsequentes.
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Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. Em princípio, 
apenas devem ser estabelecidas as categorias de utilização e exposição. As medidas gerais 
para a protecção dos seres humanos e do ambiente para estas categorias devem ser definidas 
e comunicadas aos clientes na ficha de segurança. Os perfis de exposição especificam 
condições específicas de utilização e medidas. Clarificação de que por autorização se 
entende o procedimento de homologação.

Alteração 284
Anexo I, ponto 5.2. e subponto 5.2.1.

5.2. Segunda etapa: Estimativa da exposição 5.2. Segunda etapa: Estimativa ou definição 
da exposição

5.2.1. Para cada perfil de exposição definido, 
será apresentada uma estimativa de 
exposição na rubrica pertinente do relatório 
de segurança química; se for caso disso, e 
em conformidade com o artigo 29º, essa 
estimativa será resumida num anexo da 
ficha de segurança. A estimativa da 
exposição compreende três elementos: 1) 
uma estimativa das emissões, 2) a evolução 
química e os seus mecanismos e 3) uma 
estimativa dos níveis de exposição.

5.2.1. Para cada cada categoria de 
utilização e exposição ou perfil de exposição 
definido, será apresentada uma estimativa ou 
definição de exposição na rubrica pertinente 
do relatório de segurança química. A 
estimativa ou definição da exposição 
compreende três elementos: 1) uma 
estimativa ou definição das emissões, 2) a 
evolução química e os seus mecanismos e 3) 
uma estimativa ou definição dos níveis de 
exposição.

Justificação

A definição especifica de exposições/emissões deve ser incluída e deve sobrepor-se às 
estimativas. Os modelos de estimativas de exposição apenas devem ser utilizados quando não 
existirem dados de medição concretos (a realidade prevalece sobre observações modelo 
incertas).

Alteração 285
Anexo I, ponto 5.2.2. e 5.2.4., parágrafo introdutório

5.2.2. Na estimativa das emissões devem 
ter-se em conta as emissões durante todas as 
partes relevantes do ciclo de vida da 
substância, pressupondo-se que foram postas 
em prática as medidas de gestão de riscos 
descritas no perfil de exposição.

5.2.2. Na estimativa ou definição das 
emissões devem ter-se em conta as emissões 
durante todas as partes relevantes do ciclo de 
vida da substância, pressupondo-se que 
foram postas em prática as medidas de 
gestão de riscos descritas nas categorias de 
utilização ou exposição ou no perfil de 
exposição.
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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 ou definidos para todas as 
populações humanas (trabalhadores, 
consumidores e pessoas que possam ser 
expostas indirectamente através do ambiente) 
e domínios ambientais em que a exposição à
substância seja previsível com base nas 
utilizações identificadas e numa utilização
adequada. 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:

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. Sempre que 
existam dados concretos para exposições ou emissões, estes devem ser utilizados e 
privilegiados em relação às estimativas. As estimativas (derivadas de modelos) apenas devem 
ser utilizadas quando não existem dados de medição concretos.  

Alteração 286
Anexo I, ponto 5.2.2, travessões 8 e 9

- as vias prováveis de exposição e o 
potencial de absorção das pessoas;

- as vias de exposição e o potencial de 
absorção das pessoas;

- os mecanismos prováveis de chegada ao 
ambiente e a disseminação e degradação e/ou 
transformação ambientais (ver também a 
primeira etapa do ponto 3).

- os mecanismos de chegada ao ambiente e a 
disseminação e degradação e/ou 
transformação ambientais (ver também a 
primeira etapa do ponto 3).

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. Sempre que 
existam dados concretos para exposições ou emissões, estes devem ser utilizados e 
privilegiados em relação às estimativas. As estimativas (derivadas de modelos) apenas devem 
ser utilizadas quando não existem dados de medição concretos.
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Alteração 287
Anexo I, ponto 5.2.5.

5.2.5. Se existirem dados de exposição 
adequadamente medidos e representativos, a 
avaliação da exposição deve tê-los 
particularmente em conta. Na estimativa 
dos níveis de exposição podem ser utilizados 
modelos apropriados. Também poderão ser 
tidos em conta dados relevantes de 
monitorização de substâncias com padrões 
de utilização e exposição análogos ou com 
propriedades análogas.

5.2.5. Se existirem dados de exposição 
adequadamente medidos e representativos, a 
avaliação da exposição deve conferir-lhes 
prioridade. Na estimativa dos níveis de 
exposição podem ser utilizados modelos 
apropriados. Também deverão ser tidos em 
conta dados relevantes de monitorização de 
substâncias com padrões de utilização e 
exposição análogos ou com propriedades 
análogas.

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. Sempre que 
existam dados concretos para exposições ou emissões, estes devem ser utilizados e 
privilegiados em relação às estimativas. As estimativas (derivadas de modelos) apenas devem 
ser utilizadas quando não existem dados de medição concretos.

Alteração 288
Anexo I, ponto 6.1. e 6.2.

6.1. Para cada perfil de exposição, será
apresentada uma caracterização dos riscos na 
rubrica pertinente do relatório de segurança 
química.

6.1. Para cada categoria de utilização e 
exposição ou perfil de exposição, será
apresentada uma caracterização dos riscos na 
rubrica pertinente do relatório de segurança 
química.
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6.2. Na caracterização dos riscos devem 
ter-se em conta as populações humanas 
(expostas enquanto trabalhadores, 
consumidores ou indirectamente através do 
ambiente, ou através de combinações destas 
possibilidades, se for relevante) e os 
domínios ambientais que se saiba estarem 
expostos à substância, ou que seja razoável 
prever que possam está-lo, pressupondo-se 
que foram postas em prática as medidas de 
gestão de riscos descritas nos perfis de 
exposição do ponto anterior. O risco 
ambiental global associado à substância 
também deve ser analisado, por integração 
dos resultados correspondentes a todos os 
domínios ambientais relevantes e a todas as 
fontes de emissão/libertação da substância.

6.2. Na caracterização dos riscos devem 
ter-se em conta as populações humanas 
(expostas enquanto trabalhadores, 
consumidores ou indirectamente através do 
ambiente, ou através de combinações destas 
possibilidades, se for relevante) e os 
domínios ambientais em que a exposição à
substância seja previsível com base nas 
utilizações identificadas e numa utilização 
adequada, pressupondo-se que foram postas 
em prática as medidas de gestão de riscos 
descritas nos perfis de exposição do ponto 
anterior. O risco ambiental global associado 
à substância também deve ser analisado, por 
integração dos resultados correspondentes a 
todos os domínios ambientais relevantes e a 
todas as fontes de emissão/libertação da 
substância.

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. Além disso, a 
caracterização dos riscos apenas dizer respeito às exposições efectivamente previstas com 
base na utilização identificada apoiada pelo fabricante ou utilizador a jusante, e com base 
numa utilização adequada.

Alteração 289
Anexo I, ponto 6.4., travessão 1

6.4. Para um dado perfil de exposição, a 
exposição de pessoas e do ambiente pode ser 
considerada adequadamente controlada se:

6.4. Para uma dada categoria de utilização 
e exposição ou um dado perfil de exposição, 
a exposição de pessoas e do ambiente pode 
ser considerada adequadamente controlada 
se:

- os níveis de exposição estimados no ponto 
6.2 não excederem o DNEL apropriado e a 
PNEC determinados, respectivamente, nos 
pontos 1 e 3; e

- os níveis de exposição estimados e ou 
definidos no ponto 6.2 não excederem o 
DNEL apropriado e a PNEC determinados, 
respectivamente, nos pontos 1 e 3; e

Justificação
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A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. Além disso, a 
caracterização dos riscos apenas dizer respeito às exposições efectivamente previstas com 
base na utilização identificada apoiada pelo fabricante ou utilizador a jusante, e com base 
numa utilização adequada.

Alteração 290
Anexo I, ponto 6.5., parágrafo 1

6.5. No caso dos efeitos nas pessoas e dos 
domínios ambientais para os quais não tenha 
sido possível determinar um DNEL ou uma 
PNEC, será efectuada uma avaliação 
qualitativa da probabilidade de os efeitos 
serem evitados ao pôr em prática o perfil de 
exposição.

6.5. No caso dos efeitos nas pessoas e dos 
domínios ambientais para os quais não tenha 
sido possível determinar um DNEL ou uma 
PNEC, será efectuada uma avaliação 
qualitativa da probabilidade de os efeitos 
serem evitados ao pôr em prática as medidas 
de gestão dos riscos.

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. Além disso, a 
caracterização dos riscos apenas dizer respeito às exposições efectivamente previstas com 
base na utilização identificada apoiada pelo fabricante ou utilizador a jusante, e com base 
numa utilização adequada.

Alteração 291
Anexo I, ponto 7.5.1., Título

5.1. [Título do perfil de exposição 1] 5.1. [Título da categoria de utilização e 
exposição ou do perfil de exposição 1]

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. A presente 
alteração não afecta os títulos dos subpontos 5.2.1., 8.2., 8.3.1., 6.1. e 6.2.

Alteração 292
Anexo Ia, ponto 1.2.
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Indicar as utilizações conhecidas da 
substância ou preparação. Quando forem 
possíveis muitas utilizações, apenas haverá
que indicar as mais importantes ou 
comuns. Incluir uma breve descrição da 
função efectivamente desempenhada: 
retardador de chama, antioxidante, etc.

Indicar as utilizações previstas da substância 
ou preparação de acordo com as categorias 
de utilização e exposição da substância ou
preparação (utilizações identificadas). 
Podem ainda ser identificadas 
determinadas utilizações.

Se for exigido um relatório de segurança 
química, a ficha de segurança deve conter 
informações sobre todas as utilizações 
identificadas relevantes para o destinatário da 
ficha. Essas informações devem ser coerentes 
com as utilizações identificadas e os perfis de 
exposição definidos no anexo da ficha de 
segurança.

Se for exigido um relatório de segurança 
química para uma substância ou para 
determinados componentes de uma 
preparação, a ficha de segurança deve 
conter informações sobre todas as utilizações 
identificadas relevantes para o destinatário da 
ficha. Essas informações devem ser coerentes 
com as utilizações identificadas.

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. A indicação, no 
relatório de segurança, de todas as categorias relevantes de utilização e exposição é
obrigatória, enquanto a indicação adicional de usos específicos é facultativa. Importa 
salientar que, a fim de assegurar a coerência da ficha de segurança, são necessários outros 
ajustamentos.

Alteração 293
Anexo Ia, ponto 3.

3. As informações fornecidas devem 
possibilitar ao destinatário a pronta 
identificação de qualquer perigo associado 
aos componentes da preparação. Os perigos 
da própria preparação devem ser indicados 
na rubrica 3.

3. As informações fornecidas devem 
possibilitar ao destinatário a pronta 
identificação de qualquer perigo associado 
aos componentes da preparação que se 
afigure relevante para a avaliação dos 
riscos e as medidas de gestão dos mesmos. 
São relevantes os componentes que 
requerem - em função das categorias de 
utilização e exposição - a adopção de 
medidas adequadas às substâncias. Os 
perigos da própria preparação devem ser 
indicados na rubrica 3.

Justificação
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Para que as preparações possam ser utilizadas de forma segura, não é necessário que todos 
os componentes sejam revelados. Apenas os componentes para os quais é necessário adoptar 
medidas específicas devem ser indicados. Muitas medidas de segurança, designadamente as 
aplicáveis a preparações corrosivas ou inflamáveis (designadamente a utilização de óculos 
de protecção, ou medidas de protecção contra incêndios) não são determinadas com base 
numa substância específica.

Alteração 294
Anexo Ia, ponto 3.2., parágrafo introdutório

3.2. No caso das preparações classificadas de 
perigosas em conformidade com a 
Directiva 1999/45/CE, devem ser indicadas 
as substâncias seguintes, bem como a sua 
concentração ou intervalo de concentração:

3.2. No caso das preparações classificadas de 
perigosas em conformidade com a 
Directiva 1999/45/CE, devem ser indicadas 
as substâncias relevantes, bem como a sua 
concentração ou intervalo de concentração:

Justificação

Para que as preparações possam ser utilizadas de forma segura, não é necessário que todos 
os componentes sejam revelados. Apenas os componentes para os quais é necessário adoptar 
medidas específicas devem ser indicados. Muitas medidas de segurança, designadamente as 
aplicáveis a preparações corrosivas ou inflamáveis (designadamente a utilização de óculos
de protecção, ou medidas de protecção contra incêndios) não são determinadas com base 
numa substância específica.

Alteração 295
Anexo Ia, ponto 3.3., parágrafo introdutório

3.3. No caso das preparações não 
classificadas de perigosas em conformidade 
com a Directiva 1999/45/CE, devem ser 
indicadas as substâncias seguintes, bem 
como a sua concentração ou intervalo de 
concentração, se estiverem presentes numa 
concentração individual 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:

3.3. No caso das preparações não 
classificadas de perigosas em conformidade 
com a Directiva 1999/45/CE, devem ser 
indicadas as substâncias relevantes, bem 
como a sua concentração ou intervalo de 
concentração, se estiverem presentes numa 
concentração individual 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:

Justificação
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Para que as preparações possam ser utilizadas de forma segura, não é necessário que todos 
os componentes sejam revelados. Apenas os componentes para os quais é necessário adoptar 
medidas específicas devem ser indicados. Muitas medidas de segurança, designadamente as 
aplicáveis a preparações corrosivas ou inflamáveis (designadamente a utilização de óculos 
de protecção, ou medidas de protecção contra incêndios) não são determinadas com base 
numa substância específica.

Alteração 296
Anexo Ia, ponto 8.1.

Indicar os parâmetros específicos de controlo 
actualmente aplicáveis, como os valores-
limite de exposição profissional e/ou os 
valores-limite biológicos. Devem ser 
indicados os valores correspondentes ao 
Estado-Membro em que a substância ou 
preparação for ou estiver colocada no 
mercado. Fornecer informações sobre os 
processos de monitorização actualmente 
recomendados.

Indicar os parâmetros específicos de controlo 
actualmente aplicáveis, como os valores-
limite de exposição profissional e/ou os 
valores-limite biológicos.

Se for exigido um relatório de segurança 
química, devem ser indicados os DNEL e 
PNEC da substância relevantes para os 
perfis de exposição definidos no anexo da 
ficha de segurança.

Se for exigido um relatório de segurança 
química, devem ser indicados os DNEL e 
PNEC referentes às respectivas categorias 
de utilização e exposição da substância, bem 
como das substâncias relevantes presentes 
numa preparação.

No caso das preparações, é útil fornecer 
valores para as substâncias componentes 
que devam ser indicadas na ficha de 
segurança de acordo com a rubrica 3.

Além disso, cumpre igualmente comunicar - 
quando relevante - os valores-limite 
referentes ao produto aplicáveis a 
substâncias em preparações e substâncias 
em artigos, visando a protecção do ser
humano e do ambiente e, designadamente, 
a protecção do consumidor.

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. Para todas as 
categorias relevantes de utilização e exposição, a ficha de segurança deve indicar igualmente 
os valores DNEL e PNEC adequados. Se não tiverem sido derivados valores DNEL e PNEC, 
os valores-limite existentes devem ser indicados. Importa salientar que, tendo em vista a 
coerência da ficha de segurança, são necessários outros ajustamentos.
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Alteração 297
Anexo II, outras substâncias / outros grupos

Número EINECS Nome/Grupo Número CAS

Gases raros

Substâncias presentes, na maior 
parte dos casos, em produtos 
alimentares, como o ácido cítrico, 
o açúcar, o óleo, os ácidos gordos, 
etc.

Gases industriais, como o 
hidrogénio, o metano, o oxigénio 
ou o biogás

Substâncias inorgânicas de 
grande difusão, ou substâncias 
sobre cujos riscos se dispõe de 
informação suficiente, como, por 
exemplo, o cloreto de sódio, o 
carbonato de sódio, o carbonato 
de potássio, o óxido de cálcio, o 
ouro, a prata, o alumínio, o 
magnésio, os silicatos, os vidros e 
os compostos vitrificados

265-995-8 Celulose 65996-61-4

Justificação

A lista dos gases raros não está completa. O mesmo se diga do grupo de produtos 
alimentares e do rol de substâncias inorgânicas. No caso dos gases técnicos, a obrigação de 
registo parece ser desproporcionada à luz do estádio actual da Ciência. No caso da celulose, 
vide a alteração ao nº 14, alínea a) (nova) do artigo 3º. A Comissão é instada a completar, 
no prazo de um ano, os referidos grupos de substâncias e a incluir outras substâncias 
específicas no anexo.

Alteração 298
Anexo II, novas entradas

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
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231-172-7      Xénon Xe      7440-63-3

200-812-7      Metano CH4   78-82-8

Justificação

Os gases raros não podem ser abrangidos pelo ponto 8 do anexo III, uma vez que não são 
considerados perigosos, na acepção da Directiva 67/548/CEE, e pelo facto de se 
encontrarem já regulamentados pelos regulamentos aplicáveis aos transportes 
(Regulamentos ADR). 

O metano deve ser incluído no anexo II, uma vez que é o principal componente do gás 
natural, já incluído no anexo III do Regulamento.

Alteração 299
Anexo II, nova entrada 

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

265-995-8     Pasta de celulose  65996-61-4

Justificação
O anexo II já inclui um grande número de substâncias presentes na natureza, algumas das 
quais têm múltiplos componentes. 

A celulose e o amido são constituídos pelo mesmo sacárido monomérico, a glucose.  A 
glucose e o amido já estão incluídos no anexo II. Por conseguinte, a pasta de celulose deverá
igualmente ser aditada à lista do anexo II. Cerca de 50% de todas as matérias de biomassa 
são constituídas por celulose. A celulose não está classificada como substância perigosa para 
a saúde humana e para o ambiente.

Alteração 300
Anexo II, nova entrada 

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

231-096-4           Ferro               7439-89-6

Justificação

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

Alteração 301
Anexo III, nº 8

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

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

Justificação

As substâncias naturais e as substâncias sintéticas são equiparáveis, porque química e 
fisicamente não se distinguem. Com efeito, não faz qualquer diferença – nomeadamente, em 
matéria de protecção da saúde humana e do meio ambiente – saber se, por exemplo, o 
cloreto de sódio (sal de cozinha) procede de fontes naturais ou é produzido através de 
processos químicos.

Alteração 302
Anexo III, ponto 8

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

8.  Minerais, minérios ou substâncias que 
ocorram na natureza, incluindo as 
substâncias derivadas de plantas referidas 
no artigo 3°;

Justificação

Os produtos químicos orgânicos e inorgânicos devem ser tratados da mesma forma no 
âmbito do processo de registo. Os riscos potenciais associados aos minerais, minérios ou 
outras substâncias naturais podem ser abordados noutros actos legislativos comunitários ou 
noutros estádios do sistema REACH.

Alteração 303
Anexo III, ponto 9

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

Os gases da indústria são produzidos e utilizados em sistemas fechados. O coque é um 
produto resultante da desgasificação do carvão. O benzeno, o tolueno, o xileno, o alcatrão e 
outras substâncias são extraídas do carvão durante o processo de produção e, por 
conseguinte, o coque tem menos propriedades intrínsecas perigosas. Os gases especificados 
são produzidos como subprodutos em fornos de coque e em instalações siderúrgicas 
integradas. Tal como o gás natural, o petróleo e o carvão, estes gases são utilizados para a 
produção de energia e de calor.

Alteração 304
Anexo III, ponto 9

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

Justificação

Os gases da indústria são produzidos e utilizados em sistemas fechados. Todo o transporte 
processa-se por pipeline e os gases nunca atingem o público geral.

O coque é um produto resultante da desgasificação do carvão.  Graças à remoção de outras 
substâncias, o coque apresenta menos riscos inerentes, pelo que deve ser isento da obrigação 
de registo.

Os gases especificados são utilizados para a produção de energia e calor e devem, por 
conseguinte, tal como as fontes naturais de energia, ser isentos da obrigação de registo.

Alteração 305
Anexo III, ponto 9

9. Gás natural, petróleo bruto e carvão. 9. Gás natural, gás de petróleo liquefeito 
(GPL), petróleo bruto e carvão.

Justificação

O LPG deve ser incluído no anexo III do Regulamento REACH, tendo em conta as suas 
origens naturais, as semelhanças com outros produtos naturais indicados no anexo III e os 
seus efeitos conhecidos, no que se refere à segurança, à saúde e ao ambiente.

Alteração 306
Anexo III, ponto 9
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9. Gás natural, petróleo bruto e carvão. 9. Gás natural, petróleo bruto, carvão e 
coque.

Justificação

Todas as substâncias presentes na natureza, mesmo que sejam abrangidas pela Directiva 
67/548/CEE, devem ser isentadas porque não são prioritárias e porque a sua inclusão 
aumentaria consideravelmente o número de substâncias sujeitas a registo. Estas substâncias 
estão igualmente excluídas dos critérios de informação do EINECS.

O coque é um produto resultante da desgasificação do carvão e, por conseguinte, tem menos 
propriedades intrínsecas perigosas, pelo que deveria ser dispensado da obrigatoriedade de 
registo.

Alteração 307
Anexo III, ponto 9 bis (novo)

9 bis.  Impurezas, excepto se forem elas 
próprias importadas ou colocadas no 
mercado;

Justificação

Todas as substâncias presentes na natureza, mesmo que sejam abrangidas pela Directiva 
67/548/CEE, devem ser isentadas porque não são prioritárias e porque a sua inclusão 
aumentaria consideravelmente o número de substâncias sujeitas a registo. Estas substâncias 
estão igualmente excluídas dos critérios de informação do EINECS.
O coque é um produto resultante da desgasificação do carvão e, por conseguinte, tem menos 
propriedades intrínsecas perigosas, pelo que deveria ser dispensado da obrigatoriedade de 
registo.

Alteração 308
Anexo III, ponto 9 ter (novo)

9 ter.  Ligas homogéneas e heterogéneas;

Justificação

Todas as substâncias presentes na natureza, mesmo que sejam abrangidas pela Directiva 
67/548/CEE, devem ser isentadas porque não são prioritárias e porque a sua inclusão 
aumentaria consideravelmente o número de substâncias sujeitas a registo. Estas substâncias 
estão igualmente excluídas dos critérios de informação do EINECS.
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O coque é um produto resultante da desgasificação do carvão e, por conseguinte, tem menos 
propriedades intrínsecas perigosas, pelo que deveria ser dispensado da obrigatoriedade de 
registo.

Alteração 309
Anexo III, ponto 9 quater (novo)

9 quater.  Misturas intencionais, 
produzidas a partir da mistura de 
ingredientes. Os componentes dessas 
misturas devem ser notificados 
separadamente. Todavia, em caso de 
interacção química entre os componentes 
que ocorra subsidiariamente à utilização 
definida e não melhore a natureza técnica 
do produto, os componentes serão 
considerados como subprodutos e não 
deverão ser notificados;

Justificação

Todas as substâncias presentes na natureza, mesmo que sejam abrangidas pela Directiva 
67/548/CEE, devem ser isentadas porque não são prioritárias e porque a sua inclusão 
aumentaria consideravelmente o número de substâncias sujeitas a registo. Estas substâncias 
estão igualmente excluídas dos critérios de informação do EINECS.

O coque é um produto resultante da desgasificação do carvão e, por conseguinte, tem menos 
propriedades intrínsecas perigosas, pelo que deveria ser dispensado da obrigatoriedade de 
registo.

Alteração 310
Anexo III, ponto 9 quinquies (novo)

9 quinquies. Catalizadores inorgânicos.

Justificação

Todas as substâncias presentes na natureza, mesmo que sejam abrangidas pela Directiva 
67/548/CEE, devem ser isentadas porque não são prioritárias e porque a sua inclusão 
aumentaria consideravelmente o número de substâncias sujeitas a registo. Estas substâncias 
estão igualmente excluídas dos critérios de informação do EINECS.

O coque é um produto resultante da desgasificação do carvão e, por conseguinte, tem menos 



AD\580429PT.doc 178/183 PE 357.851v02-00

PT

propriedades intrínsecas perigosas, pelo que deveria ser dispensado da 
obrigatoriedade de registo.

Alteração 311
Anexo III bis (novo)

ANEXO III bis
Lista das potenciais substâncias 

persistentes, bioacumuláveis e tóxicas 
(PBT) e muito persistentes e muito 

bioacumuláveis (mPmB)

No prazo de três anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, será
apresentado um registo das seguintes 
substâncias de integração progressiva:

[a completar]

Justificação

Este anexo cria certeza jurídica quanto às substâncias PBT e mPmb que deverão ser 
registadas rapidamente. Este anexo é necessário, a fim de evitar que os registandos deixem 
passar a data de registo e, desse modo, infrinjam o regulamento. Poderia ser esse o caso se, 
numa fase ulterior, após terem produzido as informações, os registandos constatassem que a 
substância em causa constitui uma substância PBT ou mPmB. Esta alteração está
relacionada coma alteração ao n° 1, alínea c), do artigo 21°.

Alteração 312
Anexo III ter (novo)

Anexo III ter

Critérios adicionais para a verificação das 
substâncias em quantidades compreendidas 
entre 1 e 10 toneladas e entre 10 e 100 
toneladas

Justificação

Insere-se na sequência da alteração ao nº 5 do artigo 43ºA-bis (novo). O anexo deve ser 
completado pela Comissão ulteriormente, sob proposta da Agência.

Alteração 313
Anexo IV, Orientações
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Os anexos IV a IX especificam as 
informações a apresentar para efeitos de 
registo e avaliação nos termos dos artigos 9º, 
11º, 12º, 39º, 40º e 44º. As informações 
normalmente exigidas no caso do nível de 
tonelagem mais baixo, constam do 
anexo V; à medida que forem sendo 
atingidos novos níveis de tonelagem, serão 
acrescentados os requisitos do anexo 
correspondente. Os requisitos de 
informação variarão de registo para 
registo, em função da tonelagem, da 
utilização e da exposição. Os anexos 
devem, portanto, ser vistos como um todo e 
no contexto das exigências globais em 
matéria de registo, avaliação e obrigações 
de prudência.

Os anexos IV a VI e IX especificam as 
informações a apresentar para efeitos de 
registo e avaliação nos termos dos artigos 9º, 
11º, 12º, 39º, 40º e 44º. As informações 
normalmente exigidas no caso de todas as 
substâncias em quantidades superiores a 1 
tonelada/ano constam do anexo V. 
Aquando do registo, em conformidade com 
o anexo IX bis, das informações relativas a 
categorias de exposição e utilização que 
impliquem uma exposição humana e 
ambiental reiterada ou de longa duração, 
há que indicar para cada categoria as 
informações suplementares referidas no 
anexo VI. Em princípio, tais informações 
não se revestem de carácter obrigatório, 
sempre que determinados critérios de 
variação nas diferentes categorias de 
exposição e utilização, ou da composição 
das múltiplas preparações e produtos, 
sejam inferiores a um determinado limite 
(como, por exemplo, o limite para além do 
qual a rotulagem das substâncias contidas 
em preparações se torna obrigatória).

A obrigatoriedade da prestação de 
informações só é aplicável em casos 
particulares devidamente justificados (por 
exemplo, na sequência de uma avaliação) e 
sempre que os critérios de variação sejam 
inferiores a um determinado limite.

Justificação

As exigências em matéria de informação relativa aos riscos relacionados com os limites 
quantificados referidos no anexo IV, em articulação com o disposto nos anexos V-VIII, levam 
à realização de numerosos testes com animais, totalmente inúteis, bem como à constituição 
de dispendiosos cemitérios de dados. É absolutamente necessário garantir que sejam 
recolhidos apenas os dados que são realmente indispensáveis à avaliação.

Alteração 314
Anexo IV, etapa 1
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O registando coligirá todos os dados de 
ensaios disponíveis sobre a substância a 
registar. Se possível, os pedidos de registo 
devem ser apresentados por consórcios, nos 
termos dos artigos 10º ou 17º. Esse 
procedimento possibilitará a partilha dos 
dados dos ensaios, evitando assim ensaios 
desnecessários e reduzindo custos. O 
registando coligirá, igualmente, quaisquer 
outras informações disponíveis sobre a 
substância, nomeadamente dados adicionais 
(por exemplo, relações quantitativas 
estrutura/actividade - (Q)SAR -, métodos 
comparativos por interpolação em relação a 
outras substâncias, ensaios in vitro, dados 
epidemiológicos) que possam ajudar na 
identificação da presença ou ausência de 
propriedades perigosas da mesma e, em 
certos casos, substituir os resultados de 
ensaios em animais. Serão ainda coligidas 
informações sobre a exposição, a utilização 
e as medidas de gestão de riscos em 
conformidade com o artigo 9º e o anexo V. 
Ponderadas todas estas informações, o 
registando estará em condições de avaliar da 
necessidade de obter mais informações.

O registando coligirá, para a sua avaliação 
do risco, todas as informações relevantes 
sobre a substância a registar. Se possível, os 
pedidos de registo devem ser apresentados 
por consórcios, nos termos dos artigos 10º
ou 17º. Esse procedimento possibilitará a 
partilha dos dados dos ensaios, evitando 
assim ensaios desnecessários e reduzindo 
custos. Por este motivo, e antes da 
transmissão dos dados essenciais à
avaliação do risco, é indispensável que se 
transmita e/ou se determine as informações 
pertinentes relativas às utilizações 
identificadas, bem como as medidas de 
gestão dos riscos vigentes e recomendadas. 
O registando deverá igualmente coligir
quaisquer outras informações disponíveis 
sobre a substância que estejam relacionadas 
com as utilizações identificadas, tendo em 
conta as medidas de gestão dos riscos 
vigentes e recomendadas, nomeadamente 
dados adicionais (por exemplo, relações 
quantitativas estrutura/actividade -(Q)SAR-, 
métodos comparativos por interpolação em 
relação a outras substâncias, ensaios in vitro, 
dados epidemiológicos) que possam ajudar 
na identificação da presença ou ausência de 
propriedades perigosas da mesma e, em 
certos casos, substituir os resultados de 
ensaios em animais. Ponderadas todas estas 
informações, o registando estará em 
condições de avaliar da necessidade de obter 
mais informações.

Justificação

Clarificação no interesse das PME. A formulação relativa às utilizaççoes identificadas 
decorre pura e simplesmente da indicação das categorias de utilização e exposição. Tal 
reveste particular importância para as PME, uma vez que serve para simplificar a aplicação 
do sistema e preservar sigilos industriais e comerciais. 

Alteração 315
Anexo IV, etapa 2
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O registando identificará as informações que 
são necessárias para o registo. Em primeiro 
lugar, começará por identificar o anexo ou 
anexos a aplicar, em função da tonelagem.
Esse(s) anexo(s) define(m) as informações 
normalmente exigidas, mas deve(m) ser 
conjugado(s) com o anexo IX, que, quando 
se justifique, admite variantes à norma 
aplicável. Na determinação das 
necessidades de informação sobre a 
substância, ter-se-ão nomeadamente em 
conta, neste estádio, as informações sobre a 
exposição, a utilização e as medidas de 
gestão de riscos.

O registando identificará as informações que 
são necessárias para o registo. O anexo V
define as informações normalmente exigidas. 
O anexo IX bis define as informações 
suplementares exigidas, nos termos do 
anexo VI, para cada categoria. Em 
princípio, tais dados/informações não se 
revestem de carácter obrigatório, sempre 
que determinados critérios de variação nas 
diferentes categorias de exposição e 
utilização ou os teores presentes em 
preparações e artigos sejam inferiores a um 
determinado limite (cf. artigo 13º e, por 
exemplo, o limite para além do qual a 
rotulagem das substâncias contidas em 
preparações se torna obrigatória). As
informações sobre as utilizações
identificadas e as medidas de gestão de 
riscos vigentes ou recomendadas 
determinam as necessidades de informação 
sobre a substância.

Justificação

Clarificação no interesse das PME. A formulação relativa às utilizações identificadas 
decorre pura e simplesmente da indicação das categorias de utilização e exposição. 

Alteração 316
Anexo IV, 4º passo

Em alguns casos, não será necessário obter 
novos dados. Todavia, quando existir uma 
lacuna de informação que deva ser 
preenchida, haverá que obter novos dados 
(anexos V e VI) ou propor uma estratégia 
de ensaio (anexos VII e VIII), em função 
da tonelagem. Só em último recurso, 
quando estiverem esgotadas todas as outras 
fontes de dados, poderão ser efectuados ou 
propostos novos ensaios em vertebrados.

Em alguns casos, não será necessário obter 
novos dados. Todavia, quando existir uma 
lacuna de informação que deva ser 
preenchida, haverá que obter novos dados 
(anexos V, VI e IX bis). Só em último 
recurso, quando estiverem esgotadas todas 
as outras fontes de dados, poderão ser 
efectuados ou propostos novos ensaios em 
vertebrados.
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Antes de proceder à realização de ensaios 
em animais, o registando deve verificar se 
não é possível obter as informações por 
outros meios, usando métodos 
reconhecidos de substituição das 
experiências com animais, designadamente 
o (Q)SAR, as referências cruzadas a partir 
de outras substâncias, as experiências e os 
dados epidemiológicos existentes, etc. Deve, 
para além disso, verificar se, no âmbito dos 
propósitos de utilização declarados, uma 
determinada medida de limitação da 
exposição não tornará supérflua a 
transmissão de dados, em especial, de 
dados obtidas em ensaios com animais. 
Para esse efeito, deve previamente avaliar 
as medidas de gestão de risco já existentes, 
à luz de cada categoria de exposição, e 
verificar se é possível tomar outras medidas 
de gestão de risco. Antes de proceder a 
qualquer ensaio, o registando deve 
igualmente proceder à recolha de todas as 
informações disponíveis capazes de tornar 
supérfluos os ensaios. Novos ensaios em 
animais vertebrados só deverão ser 
realizados em último recurso, quando se 
esgotarem todas as outras fontes de 
informação. Se for obrigatória a 
comunicação de determinada informação 
por força da categoria de exposição 
prevista no anexo IX bis, será possível 
derrogar a esse imperativo, caso se 
demonstre ser tecnicamente impossível, ou 
inútil do ponto de vista científico, o 
fornecimento de tal informação. Nesse 
caso, o registando deverá proceder à
entrega de uma justificação válida apensa 
ao seu registo.

Justificação

As exigências em matéria de informação e ensaios devem centrar-se na situação real de 
exposição, e não sobre os limiares quantitativos. Por isso, é indispensável, em primeiro 
lugar, obter um conjunto de dados mínimos, nos termos do anexo V. A salvaguarda da saúde 
humana, a defesa dos consumidores e a protecção dos animais só deve impor a realização 
daqueles ensaios suplementares referidos no anexo VI que se revelarem verdadeiramente 
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indispensáveis à avaliação de uma utilização em boas condições de segurança com base na
exposição real, na acepção do anexo IXa.

Alteração 317
Anexo IV, ponto 5

5.  Orientações para uma utilização segura Suprimido

Estas informações devem ser coerentes com 
as constantes da ficha de segurança, caso 
seja exigida pelo artigo 29º do presente 
regulamento.

5.1.  Primeiros socorros (ponto 4 da ficha 
de segurança)

5.2.  Medidas de combate a incêndios 
(ponto 5 da ficha de segurança)

5.3.  Medidas a tomar em caso de fugas 
acidentais (ponto 6 da ficha de segurança)

5.4.  Manuseamento e armazenagem 
(ponto 7 da ficha de segurança)

5.5.  Informações relativas ao transporte 
(ponto 14 da ficha de segurança)

Se não for exigido um relatório de 
segurança química, serão necessárias as 
seguintes informações:
5.6.  Controlo da exposição/Protecção 
pessoal (ponto 8 da ficha de segurança)

5.7.  Estabilidade e reactividade (ponto 10 
da ficha de segurança)

5.8.  Considerações relativas à eliminação
5.8.1.  Considerações relativas à
eliminação (ponto 13 da ficha de 
segurança)

5.8.2.  Informações sobre a reciclagem e 
métodos de eliminação destinadas à
indústria

5.8.3.  Informações sobre a reciclagem e 
métodos de eliminação destinadas ao 
público

Justificação
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As informações de base adicionais sobre a exposição ajuda as empresas a elaborar as fichas 
de segurança ou as orientações para uma utilização segura e permite à Agência, aquando da 
avaliação dos processos apresentados, identificar as substâncias prioritárias da gama de 
tonelagem entre 1 e 10 toneladas em relação às quais devem ser produzidas as informações 
referidas no anexo V.

O ponto 5 do anexo IV da proposta da Comissão é retomado no novo anexo Ic, uma vez que 
contém informações sobre a gestão dos riscos de substâncias que não são classificadas como 
perigosas, seguindo-se a estrutura da ficha de segurança constante do anexo Ic.

Alteração 318
Anexo IV, ponto 5 bis (novo)

5bis. Informações sobre as categorias de 
utilização e exposição

5bis.1. Categorias de utilização:
a)  Utilização industrial

b)  Utilização profissional

c)  Utilização pelos consumidores

5bis.1.2. Especificações para a utilização 
em cada categoria:

a)  Utilização num sistema fechado

b)  Utilização que tenha como resultado a 
inclusão numa matriz
c)  Utilização não dispersiva

d)  Utilização dispersiva

5bis.2. Categorias de exposição

5bis.2.1.  Exposição humana:
a)  Oral

b)  Dérmica

c)  Por inalação
5bis.2.2.  Exposição ambiental:

a)  Água

b)  Ar

c)  Solo
5bis.3.  Duração da exposição:

a)  Acidental
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b)  Ocasional

c)  Permanente/frequente

Justificação

As informações de base adicionais sobre a exposição ajuda as empresas a elaborar as fichas 
de segurança ou as orientações para uma utilização segura e permite à Agência, aquando da 
avaliação dos processos apresentados, identificar as substâncias prioritárias da gama de 
tonelagem entre 1 e 10 toneladas em relação às quais devem ser produzidas as informações 
referidas no anexo V.

O ponto 5 do anexo IV da proposta da Comissão é retomado no novo anexo Ic, uma vez que 
contém informações sobre a gestão dos riscos de substâncias que não são classificadas como 
perigosas, seguindo-se a estrutura da ficha de segurança constante do anexo Ic.

Alteração 319
Anexo V, parte introdutória, parágrafo 1 

A coluna 1 deste anexo define as 
informações normalmente exigidas no caso 
das substâncias fabricadas ou importadas em 
quantidade igual ou superior a uma tonelada, 
em conformidade com o nº 1, alínea a), do 
artigo 11º. 

A coluna 1 deste anexo define as 
informações normalmente exigidas no caso 
das substâncias fabricadas ou importadas em 
quantidade igual ou superior a uma tonelada 
por ano.

As informações constantes da coluna 1 são 
exigidas no caso das substâncias fabricadas 
ou importadas em quantidade igual ou 
superior a 10 toneladas, em conformidade 
com o nº 1, alíneas b) a d), do artigo 11º. 
No caso das substâncias fabricadas ou 
importadas em quantidades compreendidas 
entre 1 e 10 toneladas, todas as 
informações disponíveis sobre as 
propriedades da substância devem ser 
apresentadas no processo de registo, que 
incluirá, no mínimo, as informações sobre
as propriedades físico-químicas, em 
conformidade com o nº 1, alínea a), do artigo 
11º. 

Alteração 320
Anexo V, ponto 5.1, coluna 2, regras específicas de adaptação da coluna 1 (novo)

- Pressão de vapor

- Hidrossolubilidade
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- Coeficiente de partição n-octanol/água

- Ponto de fulgor
- Inflamabilidade

- Propriedades explosivas

Alteração 321
Anexo V, ponto 5.2, coluna 2, regras específicas de adaptação da coluna 1 (novo)

- Ponto de ebulição

- Densidade relativa
- Tensão superficial

- Temperatura de auto-ignição

-  Propriedades oxidantes

Alteração 322
Anexo V, nº 5.6 e nº 5.14

Suprimido

Justificação

Estes dois pontos são suprimidos, incluindo o respectivo teor descritivo, já que o controlo da 
tensão de superfície não é, em geral, significativo para a avaliação ou para as medidas de 
limitação dos riscos. A realização de um controlo geral da granulometria afigura-se 
desproporcionada.

Alteração 323
Anexo V, ponto 6.4 bis (novo)

6.4 bis. Toxicidade aguda

O estudo será realizado para uma via, de 
preferência a 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 
20ºC), as informações fornecidas dirão 
respeito à via por inalação (6.5.2).
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No caso das substâncias que não sejam 
gases, em quantidades iguais ou superiores 
a 100Toneladas 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.
6.4 bis. 1. Por via oral

6.4 bis. 2. Por inalação

6.4 bis. 3. Por via dérmica

Justificação 

A proposta da Comissão prevê informações sobre a toxicidade aguda apenas para 
substâncias em quantidades iguais ou superiores a dez toneladas por ano. No entanto, 
deverão ser exigidas informações sobre a toxicidade aguda para uma via de exposição 
igualmente para as substâncias prioritárias seleccionadas na gama de tonelagem 
compreendida entre uma e dez toneladas, que serão identificadas na despistagem que a 
Agência irá realizar em conformidade com os artigos 43° bis. Para as substâncias não 
prioritárias é necessário apresentar apenas as informações que já estão disponíveis. Desta 
forma, este sistema mais flexível consegue alcançar globalmente um melhor equilíbrio entre 
os requisitos de informação e de eficácia dos custos do que a proposta da Comissão. 
(Alteração relacionada com a alteração de compromisso 2 ao nº 2 do artigo 5º)?.

Alteração 324
Anexo V, ponto 6.4 ter (novo)

6.4 ter.1. Não é (são) exigido(s) estudo(s)
nos seguintes casos:

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

se a substância for corrosiva; ou
se a substância for inflamável em contacto 

com o ar, à temperatura ambiente.
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A segunda via apropriada será escolhida da 
seguinte forma:
6.4 ter.2. A via por inalação será a via de 
ensaio apropriada se:

1) For provável a exposição de pessoas por 
inalação; e
2) Se verificar uma das seguintes 
condições:

a pressão de vapor da substância for 
superior a 10-2 Pa, a 20º C; ou
a substância for um pó que contenha mais 
de 1 % de partículas, em massa, com 
granulometria MMAD (diâmetro 
aerodinâmico médio em massa) inferior a 
100 µm; ou
a substância for utilizada de um modo que 
gere aerossóis, partículas ou gotículas de 
dimensões inaláveis (mais de 1 %, em 
massa, de partículas com MMAD inferior a 
100 µm).
6.4 bis. 2. A via por inalação será a via de 
ensaio apropriada se:

1) For provável a exposição de pessoas por 
inalação; e
2) Se verificar uma das seguintes 
condições:

a pressão de vapor da substância for 
superior a 10-2 Pa, a 20ºC; 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).
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6.4ter.3. A via dérmica será a via de ensaio 
apropriada se:
1) For provável o contacto com a pele 
durante a produção e/ou a utilização; e

2) As propriedades físico-químicas 
apontarem para uma taxa significativa de 
absorção através da pele; e

3) Se verificar uma das seguintes 
condições:

for observada toxicidade, a doses baixas, 
num ensaio de toxicidade aguda por via 
oral; ou

forem observados efeitos sistémicos ou 
outros indícios de absorção em estudos de 
irritação da pele e/ou ocular; ou
houver indicações, em ensaios in vitro, de 

absorção significativa por via dérmica; ou

for conhecida a penetração ou toxidade 
aguda significativa por via dérmica de 
substâncias estruturalmente relacionadas.
A via dérmica não será a via de ensaio 
apropriada se a absorção através da pele 
for improvável, devido à massa molecular 
(superior a 800 ou diâmetro molecular 
superior a 15 Å) e a baixa lipossolubilidade 
(log Koctanol-água inferior a - 1 ou 
superior a 4).

Justificação

A proposta da Comissão prevê informações sobre a toxicidade aguda apenas para 
substâncias em quantidades iguais ou superiores a dez toneladas por ano. No entanto, 
deverão ser exigidas informações sobre a toxicidade aguda para uma via de exposição 
igualmente para as substâncias prioritárias seleccionadas na gama de tonelagem 
compreendida entre uma e dez toneladas, que serão identificadas na despistagem que a 
Agência irá realizar em conformidade com os artigos 43° bis. Para as substâncias não 
prioritárias é necessário apresentar apenas as informações que já estão disponíveis. Desta 
forma, este sistema mais flexível consegue alcançar globalmente um melhor equilíbrio entre 
os requisitos de informação e de eficácia dos custos do que a proposta da Comissão. 
(Alteração relacionada com a alteração ao artigo 5º, nº 4).

Alteração 325
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Anexo V, ponto 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 326
Anexo V, Parte 7, Coluna 1, ponto 7.1bis. (novo)

7.1 bis. Degradação

7.1 bis.1. Biótica

7.1 bis.1.1. Biodegradabilidade fácil 

Justificação

A proposta da Comissão prevê informações sobre a toxicidade aguda apenas para 
substâncias em quantidades iguais ou superiores a dez toneladas por ano. No entanto, 
deverão ser exigidas informações sobre a toxicidade aguda para uma via de exposição 
igualmente para as substâncias prioritárias seleccionadas na gama de tonelagem 
compreendida entre uma e dez toneladas, que serão identificadas na despistagem que a 
Agência irá realizar em conformidade com os artigos 43° bis. Para as substâncias não 
prioritárias é necessário apresentar apenas as informações que já estão disponíveis.

Alteração 327
Anexo V, ponto 7.1 ter (novo), coluna 2 

7.1 ter. Se a avaliação de segurança 
química em conformidade com o anexo I 
apontar para a necessidade de investigar 
mais profundamente a degradação da 
substância, o registando proporá os estudos 
de simulação (pontos 7.2.1.2 a 7.2.1.4 do 
anexo VIIº. A escolha do(s) ensaio(s) 
apropriado(s) dependerá dos resultados da 
avaliação de segurança.

7.1 ter.1.1. O estudo não é exigido se a 
substância for inorgânica.

Justificação
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A proposta da Comissão exige informações sobre a biodegradação apenas no caso das 
substâncias em quantidades iguais ou superiores a dez toneladas por ano. Essas informações 
devem ser igualmente exigidas no caso de certas substâncias prioritárias da gama de 
tonelagem de 1 a 10 toneladas, que serão identificadas na avaliação que a Agência irá
realizar em conformidade com o artigo 43°-A bis. No caso das substâncias não prioritárias, 
apenas são exigidas as informações que já estão disponíveis.

Alteração 328
Anexo VI, Introdução, parágrafo 1

A coluna 1 deste anexo define as 
informações normalmente exigidas no caso 
das substâncias fabricadas ou importadas em 
quantidade igual ou superior a dez toneladas, 
em conformidade com o nº 1, alínea b), do 
artigo 11º. 

A coluna 1 deste anexo define as 
informações normalmente exigidas no caso 
das substâncias fabricadas ou importadas em 
quantidade igual ou superior a dez toneladas
por ano.

As informações constantes da coluna 1 são 
exigidas no caso das substâncias fabricadas 
ou importadas em quantidade igual ou 
superior a 100 toneladas, em conformidade 
com o nº 1, alíneas c) do artigo 11º.
No caso das substâncias fabricadas ou 

importadas em quantidades compreendidas 
entre 10 e 100 toneladas, as informações 
especificadas no anexo V e todas as 
informações disponíveis sobre as 
propriedades da substância devem ser 
apresentadas no processo de registo, em 
conformidade com o nº 1, alínea b), do artigo 
11º.

Alteração 329
Anexo IX, ponto 1.5, ponto 3

(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.

Justificação

Esta alteração consubstancia o agrupamento de substâncias e o método comparativo por 
interpolação, que permite o registo em grupo de substâncias e reduz consideravelmente o 
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número de processos de registo. Esta alteração introduz um quarto critério, que 
permite o agrupamento de substâncias com o mesmo perfil de toxicidade. Impõe igualmente 
à Comissão a obrigação de definir uma metodologia pormenorizada.

Alteração 330
Anexo IX, ponto 1.5, ponto 3 bis (novo)

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 principais, com base 
nas suas concentrações máximas na 
substância. No prazo de dois anos após a 
entrada em vigor do presente regulamento, 
a Agência, após consulta dos interessados 
directos e de outras partes interessadas, 
determinará uma metodologia 
pormenorizada e cientificamente 
justificada para o agrupamento de 
substâncias.

Justificação

Esta alteração consubstancia o agrupamento de substâncias e o método comparativo por 
interpolação, que permite o registo em grupo de substâncias e reduz consideravelmente o 
número de processos de registo. Esta alteração introduz um quarto critério, que permite o 
agrupamento de substâncias com o mesmo perfil de toxicidade. Impõe igualmente à
Comissão a obrigação de definir uma metodologia pormenorizada.

Alteração 331
Anexo XI, introdução, parágrafo 1 
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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.

Alteração 332
Anexo IX, ponto 3, parágrafo 1

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.

Em função do(s) perfil(is) de exposição 
definido(s) no relatório de segurança 
química, poderão ser dispensados ensaios 
previstos nos anexos VI a VIII.

Justificação

O sistema REACH não tem por objectivo produzir informações científicas sobre todas as 
substâncias – independentemente do risco efectivo - mas sim colocar a ênfase nas 
informações necessárias para um controlo adequado dos riscos decorrentes da utilização das 
substâncias.

Por conseguinte, no caso das substâncias em quantidades compreendidas entre 10 e 
100 toneladas a produção de informações não é exigida se a exposição dos seres humanos ou 
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do ambiente não for significativa.

Alteração 333
Anexo IX, ponto 3, parágrafo 2 bis (novo)

Os ensaios previstos no anexo V poderão 
ser dispensados se a exposição não for 
significativa e se a documentação e as 
justificações adequadas forem fornecidas.

Justificação

No caso das substâncias em quantidades inferiores a 10 toneladas classificada como 
prioritárias na sequência da avaliação efectuada pela Agência, a produção de informações 
não é exigida se a exposição dos seres humanos ou do ambiente não for significativa.

Alteração 334
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.

Em função do(s) perfil(is) de exposição
categorias de utilização e exposição 
definidos no relatório de segurança química, 
poderão ser dispensados ensaios previstos 
nos anexos VI a VIII.

Justificação

O objectivo do REACH não consiste em produzir informações científicas sobre todas as 
substâncias – independentemente do risco real – mas em colocar o enfoque em informações 
que são necessárias para o controlo adequado dos riscos decorrentes da utilização dessas 
substâncias. 

Por conseguinte, também no que respeita às substâncias compreendidas entre 10 e 100 
toneladas, a produção de informações não será necessária se não houver uma exposição 
significativa das pessoas ou do ambiente. 

Igualmente no tocante a substâncias inferiores a 10 toneladas seleccionadas como 
substâncias prioritárias pela despistagem da Agência, a produção de informações não será
necessária se não houver uma exposição significativa das pessoas ou do ambiente. (Alteração 
relacionada com a alteração de compromisso 2)

Alteração 335
Anexo IX, ponto 3, pontos 3.1., 3.2. e 3.3. (novos)
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3.1.  Os ensaios referidos nos anexos VI a 
VIII poderão ser omitidos com base no(s) 
perfil(is) de exposição ou utilização e nas 
categorias de exposição indicados no 
relatório de segurança química.
3.2. A omissão das informações é
considerada admissível se:
i) no local de trabalho, a concentração do 
ar ambiente não ultrapassar  50 µg/m³;
ii) o fabrico e a(s) utilização (ões) 
identificada(s) de uma substância tiverem 
apenas lugar em instalações 
independentes;
iii) a substância for utilizada no sector 
industrial ou comercial numa preparação 
com uma concentração de massa mínima  
de 0,1%;
iv) a substância for utilizada por 
consumidores privados em concentrações 
que não ultrapassem 0,1%;
v) a substância for utilizada no fabrico de 
produtos de consumo e
a) a substância desaparecer completamente 
durante o fabrico do produto; ou
b) a substância for permanente integrada 
num componente no produto ou estiver sob 
outra forma completamente contida no 
produto.
3.3. Em todos os outros casos, será
fornecida uma justificação e 
documentação adequadas, incluindo o 
seguinte:
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 dos animais.
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