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BREVE JUSTIFICAÇÃO

O objectivo de uma política comum em matéria de substâncias no mercado interno não é
contestado.

Importa que a concretização deste objectivo seja exequível e apresente uma correcta relação 
custo-eficácia, no intuito de garantir, por um lado, a competitividade, a capacidade de  
inovação e a segurança jurídica e, por outro lado, a protecção do ambiente e da saúde.

Os problemas fundamentais da proposta da Comissão residem nas suas repercussões 
económicas e no facto de se revelar demasiado burocrática, demasiado onerosa e demasiado 
dispendiosa. 

Vislumbra-se, assim, a necessidade de uma abordagem inteiramente diferente da escolhida pela 
Comissão, designadamente, uma abordagem orientada para a quantidade. Neste contexto, 
refiram-se, em particular, o princípio "OSOR, uma abordagem assente na avaliação dos riscos, 
eventualmente combinada com uma abordagem de índole quantitativa (requisitos de ensaio em 
função da exposição, em lugar de rígidos requisitos de dados em função de limiares 
quantitativos), priorização com base no risco potencial e categorias de utilização.

No respeitante às importantes alterações que se vislumbram, não se revela pertinente que cada 
comissão encarregada de emitir parecer se debruce exaustivamente sobre a questão. De resto,  
novas abordagens suscitam igualmente, por sua vez, novas questões - também jurídicas - que 
cumpre analisar em devido tempo.

A Comissão dos Assuntos Jurídicos deseja, por conseguinte, limitar-se aos domínios que se 
inserem, de modo particular, no âmbito das suas competências.

Aspectos jurídicos:

A comissão concorda com a base jurídica escolhida, a saber, o artigo 95º do Tratado CE, e 
com o instrumento por que se optou, o "regulamento".

As substâncias químicas são comercializadas para além fronteiras, podendo, por conseguinte, 
conduzir a uma situação de contaminação transfronteiras. Sozinhos, os Estados-Membros não 
poderão atingir os objectivos definidos. O princípio da subsidiariedade é salvaguardado.

Os inúmeros aspectos económicos, que dizem respeito não só à indústria química, mas também 
à economia europeia no seu todo (desvantagens concorrenciais para todos os produtos em cuja 
produção são utilizadas substâncias químicas, revelam-se importantes - também do ponto de 
vista jurídico -, na medida que podem dar lugar a violações do princípio da proporcionalidade.

Tal observa-se, em particular, quando a imposição de grandes exigências a pequenas 
quantidades as torna tão caras, que não é, de facto, possível continuar a produzi-las.

Cumpre votar particular atenção à clareza jurídica e à protecção da propriedade intelectual.

Os novos elementos em discussão permitem justamente responder a estas objecções, incluindo 
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as de natureza jurídica.

Questões específicas:

1) Relação com outros actos jurídicos comunitários:

A comissão propõe que todos os domínios já objecto de outros actos jurídicos comunitários 
sejam suprimidos do instrumento REACH (artigo 2º), a fim de evitar uma dupla 
regulamentação e problemas de concorrência de legislação.

2) Utilizadores a jusante:

A proposta da Comissão abrange, em larga medida, também os utilizadores a jusante. Quando 
os utilizadores participam no registo de um produtor, são eventualmente obrigados a 
revelar-lhe fórmulas magistrais e segredos comerciais. Caso pretendam eximir-se a tal 
obrigação, têm eles próprios que se registar. Os enormes custos daí decorrentes são 
desproporcionados.  

3) Posição da Agência:

A posição da Agência deve ser reforçada, no intuito de garantir a uniformidade no contexto da 
aplicação do regulamento.

4) Meios jurídicos:

Por razões de protecção jurídica, impõe-se que o interessado possa recorrer de todas as 
decisões da Agência.

5) Ensaios com animais:

A comissão congratula-se com o facto de a partilha de dados relativos aos ensaios com animais 
permitir reduzir o número de ensaios desse tipo. Por outro lado, a divulgação dos dados dos 
ensaios com animais vertebrados representa uma considerável ingerência nos direitos de 
propriedade. O prazo para a divulgação deve ser aumentado para 15 anos. 

6) Protecção dos dados/Protecção do "know-how":

No contexto do tratamento dos dados a recolher, importa ponderar entre, por um lado, a 
necessária transparência de substâncias perigosas e, por outro lado, a protecção dos dados e os 
direitos de propriedade. Cumpre garantir a não-publicação e não-transmissão dos dados 
confidenciais, bem como a protecção dos segredos comerciais. 

Além do mais, impõe-se que o registando possa classificar determinadas informações como 
confidenciais, sempre que a publicação seja susceptível de lhe causar um prejuízo económico e 
não se imponha por imperativos de interesse público.

Importa agora acompanhar as subsequentes discussões na Comissão, no Conselho e no 
Parlamento Europeu, no sentido de encontrar e pôr em prática a melhor abordagem possível. 
Não está de momento excluída a possibilidade de nova análise em devido tempo.
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1 JO C … de …, p. ….

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos 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
Artigo 2, nº 1, alínea c bis) (nova)

c bis) A substâncias, preparações ou artigos 
que constituam resíduos na acepção da 
Directiva 91/156/CEE do Conselho de 18 
de Março de 1991 que altera a Directiva 
75/442/CEE relativa aos resíduos1, ou que 
constituam matérias-primas secundárias 
obtidas a partir de operações de 
aproveitamento de resíduos ou resíduos 
utilizados como fonte de energia, nos 
termos do n°1, alínea b), do artigo 3° da 
Directiva 91/156/CEE.
________________
1JO L 78 de 26.3.1991, p. 32

Justificação

A legislação sectorial relativa aos resíduos é consonante com as disposições do regulamento 
REAC relativas à saúde humana e à protecção do ambiente. Além disso, embora os resíduos 
não estejam sujeitos a autorização e a restrição, não estão isentos da obrigação de registo. O 
registo dos resíduos é desnecessário, devendo os resíduos ser excluídos do âmbito de 
aplicação geral do regulamento REACH. Do mesmo modo, as matérias-primas secundárias 
já são abrangidas pela Directiva 91/156/CEE.



PE 357.686v02-00 6/31 AD\580430PT.doc

PT

Alteração 2
Artigo 2, nº 2 bis (novo)

2 bis. O presente Regulamento não se 
aplica às substâncias destinadas a serem 
utilizadas:
a) em medicamentos de uso humano ou 
veterinário na acepção do Regulamento 
(CEE) do Conselho nº 2309/93, do 
Regulamento (CE) Nº 726/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, da 
Directiva 2001/82/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho e das Directivas  
2001/82/CEE  e 2001/83/CE e do 
Parlamento Europeu e do Conselho;
b) em géneros alimentícios na acepção do 
Regulamento (CE) Nº 1788/2002, 
incluindo os aditivos na acepção da 
Directiva 89/107/CEE do Conselho e as 
substâncias aromatizantes definidas na 
Decisão 1999/217/CE da Comissão e como
géneros alimentícios na acepção do 
Regulamento (CE) 178/2002;
c) na alimentação para animais, na 
acepção do Regulamento (CE) Nº
1831/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, incluindo os aditivos na 
alimentação para animais na acepção da 
Directiva 70/524/CEE do Conselho;
d) em alimentos para animais na acepção 
da Directiva 82/471/CEE do Conselho;
e) em medicamentos;
f) em materiais destinados a entrar em 
contacto com os géneros alimentícios na 
acepção da Directiva 89/109/CEE do 
Conselho;
g) em produtos fitofarmacêuticos na 
acepção da Directiva 91/414/CEE do 
Conselho;
h) em biocidas na acepção da Directiva 
98/8/CE do Conselho;
i) em produtos cosméticos abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da Directiva 
76/768/CEE do Conselho;
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j) em dispositivos médicos abrangidos pelo 
âmbito de aplicação das Directivas 
90/42/CEE do Conselho e 98/79/CEE do 
Parlamento Europeu e do Conselho;
k) em materiais destinados a entrar em 
contacto com os alimentos abrangidos pelo 
âmbito de aplicação do Regulamento (CE)
1935/2004; 

Justificação

Estas excepções não deveriam aplicar-se apenas ao Título II, mas, sim, a todo o regulamento. 
Além do mais, apenas devem ser abrangidas as substâncias destinadas a utilização.

Alteração 3
Artigo 3, ponto 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 constituem preparações 
especiais que devem ser avaliadas com base 
nas suas propriedades intrínsecas;

Justificação

Nos termos da legislação comunitária em vigor, as ligas metálicas são consideradas 
"preparações", por serem compostas por duas ou mais substâncias (metais). Contudo, as 
substâncias são misturadas para formarem uma liga com uma nova estrutura cristalina da 
qual não podem ser separadas por processos mecânicos e que tem propriedades 
completamente diferentes das substâncias iniciais.

Alteração 4
Artigo 3, ponto 2 bis (novo)

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

Justificação
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A ONU adoptou uma definição de "liga metálica" no âmbito do sistema global harmonizado 
para a classificação e rotulagem de produtos químicos perigosos (GHS) em Dezembro de 
2002, que foi publicada em Março de 2003. A introdução desta definição no regulamento 
REACH harmoniza as definições e os requisitos da directiva relativa às preparações 
perigosas (1999/45/CE), do GHS e do REACH.

Alteração 5
Artigo 3, ponto 25

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, expressa com base nas 
propriedades químicas intrínsecas da 
própria substância, estreme ou numa 
preparação, ou uma utilização de uma 
preparação, prevista por um agente da cadeia 
de abastecimento, 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;

Justificação

A definição de utilização identificada não deve incluir a"própria utilização", na medida em 
que a obrigação de comunicar uma utilização específica determina frequentemente a 
transferência de uma estratégia técnica e uma exposição injusta à concorrência. A referência 
às propriedades intrínsecas remove este obstáculo. A presente alteração está ligada às outras 
alterações apresentadas aos artigos constantes do Título I: Aspectos gerais.

Alteração 6
Artigo 4, n° 1

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

Suprimido

a) Em medicamentos para utilização 
humana ou veterinária, abrangidos pelo 
âmbito de aplicação do Regulamento 
(CEE) n.º 2309/93, da 
Directiva 2001/82/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho e da 
Directiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho
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b) Como aditivo alimentar em géneros 
alimentícios, abrangido pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 89/107/CEE do 
Conselho

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

d) Como aditivo na alimentação para 
animais, abrangido pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 70/524/CEE do 
Conselho
e) Em alimentos para animais, abrangidos 
pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 82/471/CEE do Conselho

Justificação

A presente alteração decorre naturalmente da alteração ao artigo 2º, nº 2 bis (novo).

Alteração 7
Artigo 9, alínea a), subalínea x bis) (nova)

x bis) uma confirmação de que o 
registando é o proprietário dos estudos 
originais de que foram extraídos os 
resumos, referidos na alínea vi),  ou de que 
dispõe da autorização escrita do 
proprietário desses estudos para nos 
mesmos se basear;

Justificação

A presente alteração é necessária para garantir a salvaguarda dos direitos de propriedade 
dos dados de ensaio.

Alteração 8
Artigo 10, nº 1, parágrafos 1 e 1 bis (novo)
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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. Quando se previr o fabrico de uma 
substância na Comunidade por dois ou mais 
fabricantes e/ou a importação por dois ou 
mais importadores, estes poderão formar um 
consórcio para efectuar o registo. A partilha 
dos dados deve ser obrigatória não só para 
os dados obtidos a partir de ensaios que 
envolvam animais vertebrados, mas para 
todos os ensaios necessários para fins de 
registo.

É igualmente necessário favorecer a 
constituição de consórcios de carácter 
público ou consórcios mistos de formação 
pública/privada, a fim de assegurar o 
acesso às PME e às suas associações.

Justificação

A presente alteração justifica-se em virtude da necessidade de simplificar o processo de 
registo, sobretudo para reduzir e racionalizar os custos suportados pelas PME e visa garantir 
o acesso das PME e das respectivas associações aos consórcios a fim de evitar o abuso de 
posição dominante. A presente alteração está relacionada com as outras alterações 
apresentadas aos artigos constantes do Título II: Registo de substâncias.

Alteração 9
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 apresentará essas 
informações total ou parcialmente em nome 
dos outros.

Justificação

Em particular no que respeita ao relatório de segurança da substância, são necessárias 
disposições mais flexíveis, que permitam aos membros do consórcio apresentar o relatório de 
segurança, ou conjuntamente ou a título individual.
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Alteração 10
Artigo 10, nº 1, parágrafo 4 bis (novo)

Para apoiar os produtores ou importadores 
que participem em consórcios, cumpre à
Comissão elaborar orientações tendo em 
vista o cumprimento da legislação em 
matéria de concorrência.

Justificação

São necessárias orientações que facilitem e ou possibilitem aos produtores e importadores a 
constituição de consórcios e respectiva actividade. Por outro lado, tais orientações são 
indispensáveis enquanto incentivo à constituição de consórcios, porquanto, de outro modo, 
imperaria a insegurança jurídica.

Alteração 11
Artigo 10, n° 2

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

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

Justificação

A repartição de custos deveria seguir um sistema flexível, a fim de facilitar a criação de 
consórcios.

Alteração 12
Artigo 12, nº 4, parágrafo 1
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4. Se uma substância já tiver sido registada, 
um novo registando poderá reportar-se a 
estudos e relatórios de ensaios, a seguir 
denominados “estudos”, relativos à mesma 
substância apresentados anteriormente, desde 
que possa comprovar que a substância para a 
qual está a efectuar o registo é igual à que já
foi anteriormente registada, incluindo o grau 
de pureza e a natureza das impurezas, e 
possa apresentar uma carta de acesso do(s) 
registando(s) anterior(es) permitindo a 
utilização dos estudos.

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

Justificação

É necessário assegurar o acesso aos dados relativos aos ensaios não efectuados em animais, 
como já previsto para os ensaios efectuados com animais. A presente alteração está
relacionada com as outras alterações apresentadas aos artigos constantes do Título II: 
Registo de substâncias.
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Alteração 13
Artigo 17, n° 2

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

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

Justificação

A repartição de custos deveria seguir um sistema flexível, a fim de facilitar a criação de 
consórcios (cf. justificação da alteração ao artigo 10º, nº 2).

Alteração 14
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

Supressão proposta por razões de clareza.

Alteração 15
Artigo 23, n° 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 considerável ingerência nos direitos de 
propriedade, razão pela qual o prazo deve ser aumentado para pelo menos 15 anos.
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Alteração 16
Artigo 24, n° 3, alínea a)

a) A sua identidade; a) A sua identidade, tendo em conta o 
disposto nos artigos 115º e 116º;

Justificação

A presente alteração visa uma melhor protecção dos segredos comerciais dos interessados.

Alteração 17
Artigo 24, n° 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 está de acordo com 
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, nos termos do artigo 116º, uma informação 
confidencial.

Alteração 18
Artigo 25, n° 1
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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 19
Artigo 25, n° 2

2. O potencial registando e o(s) anterior(es) 
registando(s) da mesma substância tomarão 
todas as medidas razoáveis para chegar a 
acordo quanto à partilha e disponibilização 
de estudos que envolvam qualquer tipo de 
ensaio. Esse acordo pode ser substituído pela 
apresentação do problema a uma comissão 
de arbitragem e pela aceitação das decisões 
dessa comissão.

2. O potencial registando e o(s) anterior(es) 
registando(s) da mesma substância tomarão 
todas as medidas razoáveis para chegar a 
acordo quanto à partilha e disponibilização 
de estudos que envolvam qualquer tipo de 
ensaio com animais vertebrados. Esse 
acordo pode ser substituído pela 
apresentação do problema a uma comissão 
de arbitragem e pela aceitação das decisões 
dessa comissão.

Justificação

A presente alteração visa clarificar que apenas é regulamentada a partilha de dados 
relativos a animais vertebrados.

Alteração 20
Artigo 25, n° 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 parte 
adequada dos custos apresentados por 
este(s) último(s).

Justificação

Revela-se adequada uma repartição de custos mais flexível.

Alteração 21
Artigo 25, n° 6

6. Se o(s) anterior(es) registando(s) não 
informar(em) o potencial registando e a 
Agência do custo, dentro do prazo indicado 
no 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 
parte adequada dos custos ao potencial 
registando, sendo esse direito invocável junto 
dos tribunais nacionais. 

Alteração 22
Artigo 25, n° 8
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8. O período de espera pelo registo de 
acordo com o n.º 1 do artigo 19.º, para o 
novo registando, será prorrogado por um 
período de quatro meses, se tal for solicitado 
pelo anterior registando.

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

Justificação

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

Alteração 23
Artigo 46, nº 2

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

2. 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. 
Antes de elaborar as conclusões extraídas 
com base nas informações obtidas no 
âmbito do processo de avaliação, cumpre 
dar ao registando em causa a oportunidade 
de apresentar observações. A Agência deve, 
no âmbito das suas conclusões, debruçar-se 
sobre as observações apresentadas. 

Justificação

É de esperar que, fase final do processo de avaliação, as conclusões tenham toda uma série 
de repercussões nos produtores/importadores, ainda que não tenham sido adoptadas 
quaisquer medidas concretas em matéria de restrição ou autorização, nomeadamente, a 
exigência de adaptação das indicações constantes da ficha de segurança. Atendendo ao ónus 
assim criado, impõe-se, antes de elaboradas as conclusões, conferir aos registandos em 
causa o direito de serem ouvidos.
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Alteração 24
Artigo 49, nº 8

8. As decisões tomadas pela Agência ao 
abrigo dos n.os 3 e 6 podem ser objecto de 
recurso interposto em conformidade com os 
artigos 87.º, 88.º e 89.º.

8. As decisões tomadas pela Agência podem 
ser objecto de recurso interposto em 
conformidade com os artigos 87.º, 88.º e 
89.º.

Justificação

Os recursos ao abrigo dos artigos 87° a 89° não deveriam limitar-se às decisões tomadas 
com base em determinados parágrafos, mas deveriam ser sempre admissíveis. A presente 
alteração está relacionada com as outras alterações apresentadas aos artigos do Título VI: 
Avaliação das substâncias.

Alteração 25
Artigo 53, n° 5

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

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

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

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

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

b)Utilização como combustíveis para 
motores, abrangidos pela Directiva 98/70/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho;

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;

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

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

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

h) Utilização como combustíveis para 
motores, abrangidos pela Directiva 98/70/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho;

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

Justificação

Decorre da alteração ao artigo 2º, nº 2 bis (novo).

Alteração 26
Artigo 53, nº 5, alínea g)

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

g) Utilização como produto intermédio 
isolado nas instalações ou como produto 
intermédio isolado transportado, inclusive
em quantidades produzidas/importadas 
superiores a 1000 toneladas/ano;;

Justificação

A presente alteração visa especificar que, para os produtos intermédios isolados 
transportados, são igualmente abrangidas as quantidades superiores a 1000 ton/a . A 
presente alteração está relacionada com as alterações apresentadas às disposições contidas 
no título VII: Autorização.

Alteração 27
Artigo 53, nº 6
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6. No que diz respeito às substâncias que 
estejam sujeitas a autorização apenas porque 
satisfazem os critérios das alíneas a), b) e c)
do artigo 54.º, ou porque sejam 
identificadas em conformidade com a 
alínea f) do artigo 54.º apenas porque são 
perigosas para a saúde humana, os n.os 1 e 2 
do presente artigo não se aplicarão às 
seguintes utilizações

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

a) Utilização em produtos cosméticos, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 76/768/CEE;

a) Utilização em produtos cosméticos, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 76/768/CEE;

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

Justificação

Não existem critérios para definir as propriedades dos desreguladores endócrinos. A 
identificação de critérios para além dos previstos nas alíneas d) e e) do artigo 54º deve 
basear-se em provas científicas para não dar azo a decisões arbitrárias. Além disso, as 
substâncias regulamentadas por normativas verticais pertinentes, oportunamente 
completadas, devem ser excluídas do âmbito de aplicação do regulamento REACH. 

Alteração 28
Artigo 53, nº 7, alínea a)

a) No tocante às substâncias referidas nas 
alíneas d), e) e f) do artigo 54.º, abaixo de 
um limite de concentração de 0,1%;

a) No tocante às substâncias referidas nas 
alíneas d) e e) do artigo 54.º, abaixo de um 
limite de concentração de 0,1%;

Justificação

A identificação de critérios para além dos previstos nas alíneas d) e e) do artigo 54º deve 
basear-se em provas científicas para não dar azo a decisões arbitrárias. A presente alteração 
está relacionada com as alterações apresentadas às disposições do Título VII: Autorização.

Alteração 29
Artigo 53, nº 7 bis (novo)
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7 bis. O nº 1 não é aplicável à utilização de 
substâncias estremes, em preparações ou 
produtos que correspondam às condições 
ou limitações do Anexo XVI ou do Anexo 
XVII.

Justificação

Esta alteração precisa que as decisões tomadas pelo Conselho de Ministros da UE e pelo 
Parlamento Europeu ao abrigo da Directiva 76/769/CEE ou, futuramente, pela Comissão, 
nos termos do procedimento previsto no artigo 130º (Comitologia) não devem objecto de 
nova discussão. Se e em que medida as substâncias e utilizações já sujeitas a uma 
regulamentação legal devem ser excluídas da presente disposição não deve ser deixado ao 
arbítrio da Comissão. A presente alteração está relacionada com as alterações apresentadas 
às disposições do Título VII: Autorização.

Alteração 30
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 questão, bem como, sendo o caso, sobre 
as razões por que as observações do 
registando não foram tidas em conta no 
parecer. 

Justificação
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O parecer da Agência é anterior ao eventual procedimento de comitologia, implicando, 
assim, uma medida desfavorável ao registando, pelo que é necessário conferir a este último o 
direito a ser ouvido antes de elaborado o parecer.

Alteração 31
Artigo 66, nº 1

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 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 as observações do 
registando, bem como 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

Quando o processo seja susceptível de dar lugar a uma proposta de restrição, implicando, 
assim, uma medida desfavorável ao registando, é necessário que, antes da constituição do 
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processo, seja conferido ao registando o direito a ser ouvido e que, naquele contexto, as 
informações deste último sejam tidas em conta.

Alteração 32
Artigo 69, nº 1 bis (novo)

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

Justificação

Os pareceres dos comités podem representar para o registando medidas desfavoráveis, pelo 
que é necessário conceder-lhe a possibilidade de apresentar observações, a fim de que estas 
sejam tidas em conta no contexto do posterior procedimento de comitologia.

Alteração 33
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.

Alteração 34
Artigo 73, n° 2, alínea e)

e) Disponibilização pública das 
informações acerca das substâncias que 
estão a ser ou foram avaliadas, no prazo de 
90 dias após a recepção das informações 
pela Agência, em conformidade com o n.º 1 
do artigo 116.º;

Suprimido

Justificação

A publicação da avaliação de substâncias numa fase inicial poderia facilmente conduzir a 
uma avaliação negativa ou precipitada por parte do público e, assim, prejudicar o respectivo 
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produtor ou importador.

Alteração 35
Artigo 75, nº 1

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

1. O Conselho de Administração será
composto por quatro representantes 
nomeados pela Comissão e dez membros 
nomeados pelo Conselho, em concertação 
com o Parlamento Europeu, dos quais 
quatro membros devem ser escolhidos na 
mesma medida com base na sua 
experiência em associações representativas 
dos consumidores, da indústria e das PME.

Justificação

A composição do Conselho de Administração deveria ser atentamente equilibrada como 
requerido no considerando 74 da proposta REACH. É necessário garantir o envolvimento de 
todas as instituições, incluindo portanto a consulta do Parlamento Europeu, e do mesmo 
modo garantir a presença permanente de membros escolhidos equitativamente entre as 
associações de consumidores, a indústria (grande indústria) e PME, isto é, todos os actores 
do sector químico.

Alteração 36
Artigo 83, nº 2, parágrafo 1

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.

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 deveriam ser científica e politicamente independentes. Deveria ser adoptado um 
procedimento para identificar os peritos independentes. A presente alteração está
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relacionada com outras alterações apresentadas aos artigos contidos no Título IX: A 
Agência.

Alteração 37
Artigo 85, n° 3

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

3. O presidente, os outros membros e os 
suplentes serão nomeados pelo Conselho de 
Administração, a partir de uma lista de 
candidatos qualificados 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 possuir a 
capacidade requerida para o exercício de 
funções jurisdicionais.

Justificação

Atendendo às funções da Câmara de Recurso, um dos membros deveria possuir a capacidade 
requerida para o exercício de funções jurisdicionais.

Alteração 38
Artigo 87, nº 1

1. São passíveis de recurso as decisões da 
Agência tomadas nos termos dos artigos 7.º, 
18.º, do n.º 4, terceiro parágrafo, do artigo 
25.º, do n.º 2, primeiro parágrafo, do artigo 
28.º, do artigo 49.º, do n.º 4 do artigo 115.º
ou do artigo 116.º.

1. São passíveis de recurso as decisões, 
conclusões e pareceres da Agência.

Justificação

Impõe-se que todas as decisões da Agência sejam passíveis de recurso.
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Alteração 39
Artigo 114, n° 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 cinco em cinco 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. 

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

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

Alteração 40
Artigo 114, n° 2

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

2. De cinco em cinco 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 três anos após a data da 
notificação exigida ao abrigo do n.º 2 do 
artigo 131.º.

Alteração 41
Artigo 116, n° 1

1. Não serão consideradas confidenciais as 
seguintes informações:

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

Justificação
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Em casos isolados, deve ser possível classificar como confidenciais determinadas 
informações.
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Alteração 42
Artigo 116, nº 1

j) Se forem solicitados de acordo com o 
anexo VII ou com o anexo VIII, os 
métodos de análise que permitem observar 
uma substância perigosa após a sua 
introdução no ambiente e determinar a 
exposição humana directa a essa mesma 
substância;

Suprimido

Justificação

Os métodos de análise inserem-se nas informações confidenciais e não são pertinentes para o 
público. Esta alteração está relacionada com as outras alterações aos artigos do título XI 
("Informação").

Alteração 43
Artigo 116, n° 1, alínea a)

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

Suprimido

Justificação

O nome comercial da substância pode constituir, relativamente a outros intervenientes no 
mercado, uma informação sensível, dado que as relações de mercado entre produtores e   
consumidores poderiam tornar-se evidentes. Nos termos do nº 2, esta informação deve ser 
classificada como confidencial.

Alteração 44
Artigo 116, n° 1, alínea f)

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

Suprimido

Justificação

Também estes valores não deveriam, sem ponderação, ser acessíveis aos concorrentes. A sua 
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divulgação não está prevista na legislação em vigor.

Alteração 45
Artigo 116, n° 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; 

i) As informações de carácter obrigatório 
constantes da ficha de segurança; 

Justificação

Os dados constantes da ficha de segurança integram frequentemente informações 
suplementares destinadas exclusivamente aos clientes directos, designadamente, dados 
circunstanciados sobre a utilização. 

Alteração 46
Artigo 116, n° 2, alínea -a (nova)

-a) A identidade e o endereço do 
registando, bem como de um outro 
notificante;

Justificação

Em conformidade com o nº 2 do artigo 115º, produtores, importadores e utilizadores a 
jusante apresentarão, regra geral,  uma declaração. A presente alteração permitirá evitar 
este encargo.

Alteração 47
Artigo 116, nº 2, alínea d bis) (nova)

d bis) Os métodos de análise, caso sejam 
solicitados em conformidade com os 
anexos VII ou VIII, que permitam detectar 
uma substância perigosa quando libertada 
no ambiente e determinar a exposição 
directa dos seres humanos.
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Justificação

Os métodos de análise enquadram-se nas informações confidenciais e não são relevantes 
para o grande público. A presente alteração está relacionada com as outras alterações 
apresentadas aos artigos constantes do Título XI: Informação.

Alteração 48
Artigo 116, n° 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 
do artigo 7º, e as que tenham sido 
compiladas para determinados tipos de   
produtos intermédios isolados (nos termos 
do artigo 47º), estarão acessíveis em 
conformidade com o artigo 115.º.

Justificação

As informações, para efeitos de registo, sobre a investigação e o desenvolvimento orientados 
para o produto e para o processo devem igualmente ser equiparadas às informações 
obrigatoriamente confidenciais visadas no nº 2 do artigo 116º, às quais pode ser dado acesso 
em virtude de decisão adoptada casuisticamente. Por outro lado, os produtos intermédios não 
devem ser excluídos da publicação, dado serem facilmente identificáveis pelos concorrentes.

Alteração 49
Artigo 120

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

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

Justificação

Cumpre velar pela uniformidade das informações a prestar ao público nos Estados-Membros.
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Alteração 50
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 definir 
pela Agência.

Justificação

A fim de lograr uma aplicação uniforme de REACH, cumpre reforçar a posição da Agência, 
prevendo-se, para o efeito, a possibilidade de esta exigir dos Estados-Membros determinadas 
inspecções e actividades.

Alteração 51
Artigo 123, n° 1

1. Os Estados-Membros estabelecerão 
disposições relativas às sanções aplicáveis em 
caso de infracção ao disposto no presente 
regulamento e tomarão todas as medidas 
necessárias para garantir a sua aplicação. As 
sanções assim previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros notificarão essas 
disposições à Comissão até 18 meses após a 
entrada em vigor do presente regulamento e 
qualquer alteração posterior das mesmas no 
mais breve prazo possível.

1. Os Estados-Membros estabelecerão, com 
base em orientações a definir pela Agência,
disposições relativas às sanções aplicáveis em 
caso de infracção ao disposto no presente 
regulamento e tomarão todas as medidas 
necessárias para garantir a sua aplicação. As 
sanções assim previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros notificarão essas 
disposições à Comissão até 18 meses após a 
entrada em vigor do presente regulamento e 
qualquer alteração posterior das mesmas no 
mais breve prazo possível.

Justificação

Importa garantir a uniformidade nos que respeita ao sistema de sanções e à aplicação das 
disposições.

Alteração 52
Anexo II, novo

Número EINECS  Nome/Grupo  Número CAS 

231-096-4          Ferro               7439-89-6
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Justificação

O ferro é utilizado desde há milhares de anos, não existindo provas de que apresente riscos 
para a saúde humana ou para o ambiente. Dado que o ferro é um material produzido em 
grandes quantidades, é provável que seja sujeito a numerosos ensaios por força do 
regulamento REACH, o que implica a utilização de um grande número de animais de 
laboratório. Os custos dos ensaios e do registo do ferro excederiam em larga medida os 
eventuais benefícios.

Alteração 53
Anexo III, ponto 8

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

8. Minerais, minérios ou substâncias que 
ocorram na natureza, bem como os 
materiais derivados resultantes de 
processos mineralógicos (na acepção da 
Directiva 2003/96/CE do Conselho) ou de 
processos físicos de transformação;

Justificação

O manuseamento dos minérios é exclusivamente profissional e o grande público nunca está
em contacto com os mesmos. Os riscos que apresentam são regulamentados pela Directiva 
96/61/CE relativa à prevenção e controlo integrados da poluição e pela legislação relativa à
protecção da segurança e da saúde dos trabalhadores no trabalho. Os processos 
mineralógicos e os processos físicos de transformação dos minerais e minérios não alteram a 
composição química destes materiais. Os materiais derivados destes processos, como as fritas 
cerâmicas, constituem materiais à base de minerais e, por conseguinte, deveriam igualmente 
ser isentos de registo. Dado que a expressão "quimicamente modificados" não é definida, 
pode dar azo a incerteza jurídica.

Alteração 54
Anexo III, ponto 9

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

Justificação

Os gases de processo são produzidos e utilizados em sistemas fechados. Todo o seu 
transporte é realizado através de condutas, pelo que o público em geral nunca entra em 
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contacto com o gás. O coque é um produto resultante da desgasificação do carvão. Ao longo 
deste processo procede-se à extracção de benzeno, tolueno, xilene, alcatrão e de outros 
materiais do carvão e, por conseguinte, o coque tem menos propriedades intrínsecas 
perigosas, pelo que deveria ser dispensado da obrigatoriedade de registo. Os gases 
especificados são produzidos como subprodutos em fornos de coque e em instalações 
siderúrgicas integradas. Estes gases são utilizados para a produção de energia e de calor. 
Por conseguinte, deverão ter o mesmo tratamento que é dado às fontes de energia naturais e, 
por isso, ser isentos da obrigatoriedade de registo.
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Alteração 55
Considerando 8

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

A responsabilidade pela gestão dos riscos das 
substâncias deve caber às empresas que 
fabricam, importam, colocam no mercado ou 
utilizam essas substâncias. As pequenas e 
médias empresas devem entender-se na 
acepção da 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 56
Considerando 8 bis (novo)

(8bis) Em conformidade com o direito 
vigente em matéria de responsabilidade 
civil, os produtores, importadores ou 
utilizadores a jusante que levem ou 
tencionem levar a efeito actividades que 
envolvam uma substância, uma preparação 
ou um artigo que contenha uma tal 
substância ou preparação - incluindo a 
respectiva produção, importação ou 
utilização - e que tenham conhecimento ou 
tenham razoavelmente podido prever que 
as actividades por si desenvolvidas podem 
ter efeitos negativos na saúde humana ou 
no ambiente, deveriam envidar todos os 
esforços que lhes possam ser razoavelmente 
exigidos para os precaver, limitar ou  
remediar.

Justificação

Remete-se, na presente alteração, para o dever de precaução que incumbe aos produtores, 
importadores e utilizadores a jusante.
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