
AM\565896PT.doc PE 357.816v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

2.5.2005 PE 357.816v01-00

ALTERAÇÕES 110-253  PARTE I (Considerandos e título I)

Projecto de relatório (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, à 
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Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Projecto de resolução legislativa

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 110
Citação 1, base jurídica

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente, o 
seu artigo 95º,

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o seu 
artigo 95º e o n° 1 do artigo 175° no que 
respeita ao título VII ("Autorização") e ao 
título VIII ("Restrições"),

Or. en
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Justificação

O regulamento baseia-se no artigo 95°, que diz respeito ao mercado interno. O principal 
objectivo dos títulos do regulamento relativos à autorização e às restrições é a protecção do 
ambiente, pelo que o nº 1 do artigo 175° do Tratado é a base jurídica adequada para estes 
títulos.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 111
Considerando 1

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

(1)  A livre circulação das substâncias, 
estremes, em preparações ou em artigos, é 
um aspecto essencial do mercado interno e a 
existência de um sistema sólido e claro de 
registo, avaliação e autorização de produtos 
químicos, baseado numa eliminação 
progressiva das substâncias perigosas 
mediante a sua substituição por 
alternativas seguras, pode contribuir 
significativamente para a saúde e o bem-
estar dos consumidores e dos trabalhadores, 
assim como para os seus interesses sociais e 
económicos e para a competitividade da 
indústria química.

Or. en

Justificação

O mercado interno não contribui por si só para a melhoria da saúde humana e do ambiente. 
Por esta razão, é necessária uma política sólida para eliminar progressivamente as 
substâncias perigosas e substituí-las por alternativas seguras.
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Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 112
Considerando 3 bis (novo)

(3 bis) Todavia, relativamente a certas 
partes do regulamento cujo principal 
objectivo seja assegurar um elevado nível 
de protecção do ambiente, a base jurídica é 
o n° 1 do artigo 175°.

Or. en

Justificação

O aditamento, como base jurídica, do nº 1 do artigo 175° relativo à protecção do ambiente 
deve ser igualmente referido no preâmbulo do regulamento.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Frédérique Ries e 
Chris Davies

Alteração 113
Considerando 4

(4)  Para preservar a integridade do mercado 
interno e assegurar um elevado nível de 
protecção da saúde humana, especialmente 
da saúde dos trabalhadores, e do ambiente, é 
necessário garantir que as substâncias 
fabricadas na Comunidade estejam em 
conformidade com a legislação comunitária, 
inclusivamente se forem exportadas.

(4) Para preservar a integridade do mercado 
interno e assegurar um elevado nível de 
protecção da saúde humana, especialmente 
da saúde dos trabalhadores, de outras 
populações vulneráveis e do ambiente, é 
necessário garantir que as substâncias 
fabricadas na Comunidade estejam em 
conformidade com a legislação comunitária, 
inclusivamente se forem exportadas.

Or. en

Justificação

O Parlamento Europeu considerou que "a protecção da saúde das crianças contra doenças 
causadas pelo ambiente constitui um investimento essencial para assegurar um 
desenvolvimento humano e económico adequado" (relatório Paulsen sobre uma estratégia 
europeia de ambiente e saúde) e solicitou a aplicação de restrições específicas a substâncias 
químicas para grupos de risco da população (relatório Ries sobre o plano de acção europeu 
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em prol do ambiente e da saúde). O sistema REACH não deve ser apenas considerado como 
uma oportunidade especial para proteger a saúde dos trabalhadores, mas também dos 
grupos mais vulneráveis à exposição a substâncias químicas (Carl Schlyter, Caroline Lucas, 
Hiltrud Breyer).

Em 23 de Fevereiro de 2005, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução sobre o plano de 
acção europeu 2004-2010 em prol do ambiente e da saúde (A6-0008/2005), na qual solicita à 
Comissão "que assegure que as avaliações de risco a realizar tenham especificamente por 
objecto os riscos para os fetos, os bebés e as crianças, sempre que se verifique uma exposição 
potencial destes grupos particularmente vulneráveis" (Frédérique Ries, Chris Davies).

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 114
Considerando 4

(4) Para preservar a integridade do mercado 
interno e assegurar um elevado nível de 
protecção da saúde humana, especialmente 
da saúde dos trabalhadores, e do ambiente, é 
necessário garantir que as substâncias 
fabricadas na Comunidade estejam em 
conformidade com a legislação comunitária, 
inclusivamente se forem exportadas.

(4)  Para preservar a integridade do mercado 
interno e assegurar um elevado nível de 
protecção da saúde humana, especialmente 
da saúde dos trabalhadores, e do ambiente, é 
necessário garantir que todas as substâncias 
fabricadas ou comercializadas na 
Comunidade estejam em conformidade com 
a legislação comunitária, inclusivamente se 
forem exportadas.

Or. en

Justificação

O regulamento REACH deve ser aplicável a todas as substâncias, independentemente do seu 
local de produção, a fim de garantir um elevado nível de protecção da saúde humana, do 
ambiente e dos trabalhadores, bem como condições equitativas para a indústria.

Alteração apresentada por Frédérique Ries, Chris Davies

Alteração 115
Considerando 5

(5)  A avaliação do funcionamento dos 
quatro instrumentos jurídicos principais que 

(5)  A avaliação do funcionamento dos 
quatro instrumentos jurídicos principais que 
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regem os produtos químicos na Comunidade 
(Directiva 67/548/CEE do Conselho, de 
27 de Junho de 1967, relativa à aproximação 
das disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas respeitantes à 
classificação, embalagem e rotulagem das 
substâncias perigosas, Directiva 88/379/CEE
do Conselho, de 7 de Junho de 1988, relativa 
à aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros respeitantes à 
classificação, embalagem e rotulagem dos 
preparados perigosos (entretanto substituída 
pela Directiva 1999/45/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 31 de Maio de 
1999, relativa à aproximação das disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
respeitantes à classificação, embalagem e 
rotulagem das preparações perigosas), 
Regulamento (CEE) nº 793/93 do Conselho, 
de 23 de Março de 1993, relativo à avaliação 
e controlo dos riscos ambientais associados 
às substâncias existentes, e Directiva 
76/769/CEE do Conselho, de 
27 de Julho de 1976, relativa à aproximação 
das disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas dos Estados-Membros 
respeitantes à limitação da colocação no 
mercado e da utilização de algumas 
substâncias e preparações perigosas) 
identificou um conjunto de problemas no 
funcionamento da legislação comunitária 
relativa aos produtos químicos, problemas 
esses que induzem disparidades entre as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros, as 
quais afectam directamente o funcionamento 
do mercado interno neste domínio.

regem os produtos químicos na Comunidade 
(Directiva 67/548/CEE do Conselho, de 
27 de Junho de 1967, relativa à aproximação 
das disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas respeitantes à 
classificação, embalagem e rotulagem das 
substâncias perigosas, Directiva 88/379/CEE 
do Conselho, de 7 de Junho de 1988, relativa 
à aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros respeitantes à 
classificação, embalagem e rotulagem dos 
preparados perigosos (entretanto substituída 
pela Directiva 1999/45/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 31 de Maio de 
1999, relativa à aproximação das disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
respeitantes à classificação, embalagem e 
rotulagem das preparações perigosas), 
Regulamento (CEE) nº 793/93 do Conselho, 
de 23 de Março de 1993, relativo à avaliação 
e controlo dos riscos ambientais associados 
às substâncias existentes, e Directiva 
76/769/CEE do Conselho, de 
27 de Julho de 1976, relativa à aproximação 
das disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas dos Estados-Membros 
respeitantes à limitação da colocação no 
mercado e da utilização de algumas 
substâncias e preparações perigosas) 
identificou um conjunto de problemas no 
funcionamento da legislação comunitária 
relativa aos produtos químicos, problemas 
esses que induzem disparidades entre as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros, as 
quais afectam directamente o funcionamento 
do mercado interno neste domínio e 
impedem uma protecção adequada da 
saúde pública e do ambiente.

Or. en
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Justificação

É importante referir que o sistema REACH visa suprir as lacunas dos conhecimentos em 
matéria de protecção da saúde pública e do ambiente.

Alteração apresentada por Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini e 
Sergio Berlato

Alteração 116
Considerando 6 bis (novo)

(6 bis) As substâncias químicas produzidas 
em países terceiros e importadas para a 
União Europeia não se encontram, em 
grande parte, submetidas à legislação 
comunitária já em vigor em matéria de 
protecção da saúde e do ambiente e é 
necessário adoptar medidas adequadas 
para encorajar a produção europeia a fim 
de assegurar um elevado nível de 
protecção.

Or. it

Justificação

As disposições comunitárias já em vigor  impõem parâmetros muito mais exigentes aos 
produtores europeus de substâncias químicas do que aos produtores do exterior da União. É 
necessário considerar o risco para a saúde e para o ambiente que implicaria uma 
regulamentação diferente para produtos europeus e do exterior da Comunidade.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 117
Considerando 7 bis (novo)

(7 bis)  O objectivo do novo sistema a 
estabelecer ao abrigo do presente 
regulamento consiste em abordar 
prioritariamente a questão das substâncias 
mais perigosas. A hierarquização basear-
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se-á no risco para a saúde humana e para o 
ambiente colocado pela substância, e no 
nível e duração da exposição. A avaliação 
dos riscos das substâncias perigosas deve 
ter igualmente em conta os efeitos das 
substâncias sobre o desenvolvimento dos 
fetos e a saúde das mulheres e crianças.

Or. en

Justificação

É conveniente especificar que a função do sistema REACH consiste, em primeiro lugar, em  
abordar a questão das substâncias mais perigosas, tendo em vista substituí-las por 
substâncias alternativas mais seguras.

Alteração apresentada por Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini e 
Sergio Berlato

Alteração 118
Considerando 8 bis (novo)

(8 bis) A gestão dos riscos das substâncias  
deve considerar de forma similar tanto as 
substâncias fabricadas na União Europeia 
como as substâncias importadas, 
produzidas em países terceiros, a fim de 
evitar que a produção do exterior da 
Comunidade seja beneficiada e incentivada 
pelos encargos excessivos a que estão 
submetidos os produtores europeus.

Or. it

Justificação

A importação de alguns artigos, substâncias e preparações que não estão submetidos às 
disposições a que estão sujeitos os mesmos produtos fabricados na União Europeia corre o 
risco de ser beneficiada pelo sistema REACH nos termos propostos pela Comissão. O menor 
nível de controlos exigido ao produto importado torna-o menos oneroso, permite a utilização 
de um maior número de matérias-primas e não assegura a protecção do ambiente e da saúde.

As disposições UE já em vigor impõem parâmetros muito mais exigentes aos produtores 
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europeus de substâncias químicas. Os  importadores de artigos para a União Europeia 
devem submeter-se às mesmas normas que se aplicam aos produtores europeus.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 119
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 deve avaliar essas 
substâncias se tiverem razões para suspeitar 
que representam um risco para a saúde ou 
para o ambiente.

Or. de

Justificação

Decorre naturalmente da alteração ao artigo 38º.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 120
Considerando 12

(12)  As disposições relativas à autorização 
prevêem que a colocação no mercado das 
substâncias que suscitam as maiores 
preocupações seja autorizada pela Comissão 
caso os riscos decorrentes da sua utilização 
estejam adequadamente controlados ou 
essa utilização possa ser justificada por 
motivos de ordem socioeconómica.

(12)  As disposições relativas à autorização 
prevêem que a colocação no mercado das 
substâncias que suscitam as maiores 
preocupações seja autorizada pela Comissão 
durante um período específico, caso não 
existam alternativas mais seguras, caso a 
utilização dessas substâncias possa ser 
justificada por motivos de ordem 
socioeconómica e caso os riscos 
decorrentes da sua utilização estejam 
adequadamente controlados.

Or. en
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Justificação

É importante sublinhar o carácter temporário da autorização.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Åsa Westlund e Riitta Myller

Alteração 121
Considerando 12

(12)  As disposições relativas à autorização 
prevêem que a colocação no mercado das 
substâncias que suscitam as maiores 
preocupações seja autorizada pela Comissão 
caso os riscos decorrentes da sua utilização 
estejam adequadamente controlados ou
essa utilização possa ser justificada por 
motivos de ordem socioeconómica.

(12)  As disposições relativas à autorização 
prevêem que a colocação no mercado das 
substâncias que suscitam as maiores 
preocupações seja autorizada pela Comissão 
caso não existam substâncias ou 
tecnologias alternativas adequadas e essa 
utilização possa ser justificada por motivos 
de ordem socioeconómica.

Or. en

Justificação

O presente considerando deveria reafirmar o objectivo do procedimento de autorização. A 
autorização só poderá assegurar o elevado nível de protecção requerido se substituir as 
substâncias que suscitam uma grande preocupação por substâncias ou tecnologias 
alternativas adequadas, sempre que tal for possível. Manter a noção de "controlo adequado" 
significa avalizar a continuação da utilização e da libertação no ambiente de substâncias 
extremamente preocupantes, independentemente da existência de razões socioeconómicas 
para tais utilizações, bem como da existência de alternativas mais seguras.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer e 

Erna Hennicot-Schoepges

Alteração 122
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 

(16)  A experiência tem mostrado que é 
inadequado exigir aos Estados-Membros que 
avaliem os riscos de todas as substâncias 
químicas. Por conseguinte, essa 
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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.

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. Essas 
empresas devem comunicar ao utilizador 
final informações adequadas sobre a 
utilização segura das suas substâncias e 
preparações com base numa avaliação dos 
riscos.

Or. en

Justificação

É fundamental comunicar ao utilizador final as informações e recomendações necessárias 
que lhes permitam gerir com segurança e eficácia os riscos decorrentes da utilização de 
substâncias químicas.

Relacionada com as alterações aos considerandos 41, 41 bis, 42 e 43.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 123
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 

(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 se trate de substâncias que 
suscitam muito grande preocupação ou
quando o façam em quantidades superiores a 
um determinado volume, por forma a 
permitir-lhes suportar os encargos 
associados. Essas empresas devem tomar as 
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dos riscos das suas substâncias. medidas de gestão dos riscos necessárias, em 
conformidade com a respectiva avaliação 
dos riscos das suas substâncias.

Or. nl

Justificação

Os riscos resultantes das substâncias que suscitam muito grande preocupação devem ser 
também avaliados quando o volume for inferior a uma tonelada por ano. As substâncias que 
suscitam muito grande preocupação  podem, também em pequenas quantidades, causar 
danos consideráveis ao ambiente e à saúde pública (Pacote de prioridades Blokland).

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 124
Considerando 19

(19) A investigação e o desenvolvimento 
científicos realizam-se normalmente sobre 
quantidades inferiores a uma tonelada por 
ano, sendo por isso desnecessário isentar 
essas actividades dado que, de qualquer 
modo, as substâncias usadas nessas 
quantidades não carecem de registo. No 
entanto, a fim de incentivar a inovação, 
devem ser isentos da obrigação de registo 
durante um determinado período a 
investigação e o desenvolvimento orientados 
para o produto e para o processo, período 
esse em que ainda não se pretenda colocar a 
substância no mercado para um número 
indefinido de clientes em virtude de a sua 
aplicação em preparações ou artigos exigir 
ainda investigação e desenvolvimento 
suplementares realizados por um número 
limitado de clientes conhecidos.

(19) A investigação e o desenvolvimento 
científicos realizam-se normalmente sobre 
quantidades inferiores a uma tonelada por 
ano, sendo por isso desnecessário isentar 
essas actividades, dado que, quando se trata 
de substâncias que suscitam grande 
preocupação, preocupação ou pouca 
preocupação, estas substâncias, usadas 
nessas quantidades, não carecem de registo. 
Devem porém ser isentas as substâncias 
que suscitam muito grande preocupação, 
uma vez que, para estas substâncias, o 
registo é obrigatório. No entanto, a fim de 
incentivar a inovação, devem ser isentos da 
obrigação de registo durante um 
determinado período a investigação e o 
desenvolvimento orientados para o produto e 
para o processo, período esse em que ainda 
não se pretenda colocar a substância no 
mercado para um número indefinido de 
clientes em virtude de a sua aplicação em 
preparações ou artigos exigir ainda 
investigação e desenvolvimento 
suplementares realizados por um número 
limitado de clientes conhecidos.

Or. nl
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Justificação

Os riscos resultantes das substâncias que suscitam muito grande preocupação devem ser 
também avaliados quando o volume for inferior a uma tonelada por ano. As substâncias que 
suscitam muito grande preocupação  podem, também em pequenas quantidades, causar 
danos consideráveis ao ambiente e à saúde pública. Dado que as substâncias que suscitam 
muito grande preocupação  são abrangidas pelo REACH, é necessário, para fins de 
investigação e de desenvolvimento científico, requerer uma isenção no caso destas 
substâncias (Pacote de prioridades Blokland).

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 125
Considerando 19 bis (novo)

(19 bis) A integração de substâncias no 
contexto de processos de produção em 
grande escala ou a modificação de 
procedimentos técnicos constituem 
processos complexos. Neste contexto, são 
obtidos importantes conhecimentos sobre 
as substâncias, aos quais deve atentar-se 
aquando da constituição do processo de 
registo, nomeadamente os relativos à 
utilização das substâncias. Por 
conseguinte, relativamente a inúmeras 
substâncias, um processo de registo apenas 
pode ser constituído tendo em conta estas 
informações. Assim sendo, a bem do apoio 
à inovação, deve ser fixado um período 
transitório para efeitos de registo de novas 
substâncias.

Or. de

Justificação

Decorre naturalmente da parte introdutória do artigo 19º bis.

Alteração apresentada por Satu Hassi

Alteração 126
Considerando 20

(20)  Uma vez que os produtores e (20) Uma vez que os produtores e 



AM\565896PT.doc 13/102 PE 357.816v01-00

PT

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.

importadores de artigos devem ser 
responsáveis pelos mesmos, convém impor 
um requisito de registo de substâncias 
perigosas que fazem parte de artigos.

Or. en

Justificação

Os artigos constituem uma das principais fontes de exposição às substâncias químicas. A 
utilização de substâncias perigosas nos artigos deve ser sujeita aos requisitos de registo.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Alteração 127
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 que 
fazem parte de artigos.

Or. en
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Justificação

Os artigos constituem uma das principais fontes de exposição às substâncias químicas. A 
utilização de substâncias perigosas nos artigos deve ser sujeita aos requisitos de registo.

Relacionada com as alterações aos artigos 5° e 6° dos mesmos autores.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 128
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 que
fazem parte de artigos. No caso das 
substâncias susceptíveis de serem libertadas 
por artigos em quantidades suficientemente 
elevadas ou durante um período mais longo
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.

Or. en

Justificação

A possibilidade ou não de uma substância ser libertada por artigos só pode ser controlada 
após o registo. Para além da exposição a quantidades elevadas, é necessário ter igualmente 
em conta a exposição a quantidades pouco elevadas durante um período mais longo.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 129
Considerando 24

(24) Os requisitos para a produção de 
informação sobre as substâncias devem ser 

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

escalonados de acordo com o volume de 
produção ou de importação de uma 
substância e com o grau de preocupação 
que suscita, dado que estes, com base nas 
informações referentes à utilização e ao 
perigo, indicam o potencial de exposição e o 
perigo associado a essa exposição do 
homem e do ambiente às substâncias, e 
devem ser descritos em pormenor.

Or. nl

Justificação

O volume é um dos aspectos que indica o potencial de exposição do homem e do ambiente a 
uma determinada substância. É possível obter uma melhor imagem dessa exposição 
articulando o grau de preocupação com o volume. O potencial de exposição do homem e do 
ambiente será objecto de uma melhor avaliação com base nas informações sobre a utilização 
e o perigo. Invocando o grau de preocupação, serão abordadas em primeiro lugar as 
substâncias que representam os maiores riscos (Pacote de prioridades Blokland).  

Alteração apresentada por Christofer Fjellner

Alteração130
Considerando 24

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

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

Or. sv

Justificação

Importa ter em conta as experiências realmente recolhidas ao longo de centenas de anos de 
utilização de certas substâncias.



PE 357.816v01-00 16/102 AM\565896PT.doc

PT

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Alteração 131
Considerando 24 bis (novo)

(24 bis)  É conveniente impor um requisito 
de notificação de substâncias de  
tonelagens mais baixas, a fim de saber que 
substâncias são efectivamente produzidas e 
que informações estão disponíveis sobre as 
mesmas.

Or. en

Justificação

É conveniente introduzir no sistema REACH um requisito de notificação de substâncias em 
quantidades compreendidas entre 10 kg e uma tonelada por ano, a fim de ter conhecimento 
do total das substâncias existentes que são efectivamente produzidas e que informações estão 
disponíveis sobre as mesmas. No âmbito do actual sistema REACH, apenas teríamos 
conhecimento de cerca de 30 000 substâncias produzidas em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada. Contudo, o Inventário Europeu das Substâncias Químicas 
Existentes no Mercado (EINECS) inclui mais de 100 000 substâncias existentes.

Alteração apresentada por Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini e 
Sergio Berlato

Alteração 132
Considerando 26 bis (novo)

(26 bis) À luz da situação específica das 
pequenas e médias empresas (PME), é 
necessário que os Estados-Membros 
adoptem, para essas empresas, medidas de  
assistência específica, se necessário, 
também económica, para a realização dos 
ensaios necessários para recolher as 
informações exigidas pelo presente 
regulamento.

Or. it
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Justificação

É necessário prever a possibilidade de uma assistência específica às PME, eventualmente 
económica, por parte dos Estados-Membros.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 133
Considerando 31

(31)  Tendo em vista a criação de um 
sistema harmonizado e simples, todos os 
registos devem ser apresentados à Agência. 
Para assegurar uma abordagem coerente e 
uma utilização eficaz dos recursos, a 
Agência deve verificar se todos os registos 
estão completos e assumir a 
responsabilidade por uma eventual rejeição 
final dos registos.

(31) Tendo em vista a criação de um sistema 
harmonizado e simples, todos os registos 
devem ser apresentados à Agência. Para 
assegurar que todos os registos são 
coerentes, completos e de boa qualidade, 
deve ser efectuada uma auditoria 
independente antes da sua apresentação à 
Agência. A Agência assume  a 
responsabilidade por uma eventual rejeição 
final dos registos.

Or. en

Justificação

Actualmente, não é obrigatório avaliar a qualidade e o conteúdo dos processos de registo, 
uma vez que a Agência apenas verifica se estes estão completos (n° 2 do artigo 18°). Dado 
que uma avaliação recentemente efectuada pelas autoridades competentes dos Estados-
Membros revelou que apenas 31% das fichas de segurança possuíam um rigor absoluto, é 
essencial efectuar uma auditoria independente antes da apresentação de um registo à 
Agência, por forma a facilitar a sua tarefa.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 134
Considerando 33 bis (novo)

(33 bis)  A partilha e/ou a apresentação 
conjunta de informações sobre ensaios que 
envolvam animais vertebrados e de outros 
dados susceptíveis de evitar os ensaios em 
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animais deve ser obrigatória, a fim de 
impedir a duplicação destes ensaios.

Or. en

Justificação

A partilha de dados sobre ensaios com animais e de outras informações susceptíveis de evitar 
os ensaios que envolvam animais deve ser obrigatória, a fim de dar cumprimento aos 
requisitos de informação do regulamento e evitar a duplicação destes ensaios. Esta alteração 
assegura a coerência com o disposto no n° 5, segundo parágrafo, do artigo 24° (aplicável às 
substâncias que não sejam de integração progressiva), e com a declaração de que "a partilha 
de dados será obrigatória" no que respeita aos ensaios em animais constante da página 10 
da exposição de motivos.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Alteração 135
Considerando 34 bis (novo)

(34 bis)  A fim de promover os ensaios que 
não envolvam animais, a Comissão, os 
Estados-Membros e a indústria devem 
consagrar um maior volume de recursos ao 
desenvolvimento, à validação e à aceitação 
de ensaios que não envolvam animais. Uma 
parte das taxas pagas à Agência deve ser 
utilizada para esse efeito.

Or. en

Justificação

Segundo a exposição de motivos, a "promoção de ensaios que não envolvam animais" 
constitui um dos objectivos da proposta, mas o texto não inclui quaisquer medidas tendentes 
à sua consecução. Em particular, não é feita qualquer referência a um aumento do 
financiamento de projectos destinados a substituir os ensaios em animais.
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Alteração apresentada por Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle e Erna Hennicot-Schoepges

Alteração 136
Considerando 34 bis (novo)

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

Or. de

Justificação

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

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 137
Considerando 37 bis (novo)

(37 bis)  Para reforçar a competitividade da 
indústria comunitária e assegurar uma 
aplicação tão eficiente quanto possível do 
presente regulamento, é conveniente prever 
a partilha de dados entre registandos com 
base numa justa contribuição.

Or. en

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 138
Considerando 39 bis (novo)

(39 bis)  Se um potencial registando e/ou 
um membro de um fórum de intercâmbio 
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de informações sobre uma substância 
(FIIS) não pagarem a sua parte dos custos 
de um estudo envolvendo ensaios em 
animais vertebrados ou de um estudo 
susceptível de evitar os ensaios com 
animais, não poderão registar a substância.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar a conformidade com a obrigação de partilhar dados que envolvam 
ensaios em animais e evitar a duplicação de ensaios, um potencial registando e/ou um 
participante do FIIS não devem ser autorizados a não pagar a sua parte dos custos e, 
subsequentemente, proceder a novos ensaios em animais.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 139
Considerando 40 bis (novo)

(40 bis)  Se o proprietário de um estudo que 
envolva ensaios em animais vertebrados ou 
de um estudo susceptível de evitar os 
ensaios em animais não facultar esse 
estudo à Agência e/ou a outros potenciais 
registandos, não poderá registar a 
substância.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar a conformidade com a obrigação de partilhar dados relativos a ensaios 
em animais e evitar a duplicação de ensaios, o proprietário de um estudo que envolva ensaios 
em animais vertebrados não pode recusar-se a facultar esse estudo a outros participantes do   
FIIS com o objectivo de obter uma vantagem concorrencial.
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Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter e Hiltrud Breyer

Alteração 140
Considerando 40 bis (novo)

(40 bis)  O(s) proprietário(s) de um estudo 
que não apresente(m) à Agência e/ou a 
outros potenciais registandos os dados 
resultantes de ensaios em animais 
vertebrados ou outros dados susceptíveis de 
evitar a realização de ensaios em animais 
perde(m) o direito de registar a substância 
em questão.

Or. en

Justificação

A partilha obrigatória dos dados relativos a ensaios em animais vertebrados deveria ser 
acompanhada de sanções em caso de recusa de partilha dos dados que permitam evitar a 
duplicação desses ensaios. Os registandos e/ou potenciais registandos que recusem partilhar 
com a Agência e/ ou outros registandos um estudo susceptível de evitar a realização de 
ensaios em animais não deveriam ser autorizados a registar a substância em questão.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer e 

Erna Hennicot-Schoepges

Alteração 141
Considerando 41

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

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

Or. en
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Justificação

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

Alteração apresentada por Frédérique Ries

Alteração 142
Considerando 41

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

(41) Parte da responsabilidade pela gestão 
dos riscos das substâncias consiste na 
transmissão de informações sobre essas 
substâncias a outros profissionais, bem como 
aos não profissionais, pelos meios o mais 
adequados possível, o que também é 
indispensável para que esses profissionais 
assumam as suas responsabilidades no que 
respeita à utilização das substâncias e das 
preparações, assim como à gestão e à 
eliminação dos riscos .

Or. fr

Justificação

Um sistema de comunicação adequado e coerente, com base nos riscos e perigos existentes, 
dará aos consumidores as informações e conselhos necessários para lhes permitir gerir com 
toda a segurança e de forma eficaz os riscos ligados a uma substância ou a uma preparação.

Alteração apresentada por Guido Sacconi, Chris Davies e Jonas Sjöstedt

Alteração 143
Considerando 41 bis (novo)

(41 bis)  O desenvolvimento de um sistema 
de comunicação adequado e coerente 
facultará aos consumidores as informações 
e o aconselhamento necessários que lhes 
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permitam gerir com segurança e eficácia os 
riscos decorrentes da utilização de 
substâncias químicas, preparações ou 
produtos derivados. Deve também ser 
examinada a possibilidade de facultar 
informações suplementares através de sítios 
Web, no intuito de dar cumprimento ao 
direito de os consumidores serem 
informados sobre os produtos que utilizam. 

Or. en

Justificação

Redacção parcialmente revista da alteração 9 do projecto de relatório.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter 
Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer e Erna Hennicot-Schoepges

Alteração 144
Considerando 41 bis (novo)

(41 bis)  A comunicação dos riscos é um 
aspecto essencial do processo de 
informação e aconselhamento sobre a 
maneira de gerir os riscos potenciais e, 
desse modo, utilizar uma substância ou 
preparação com segurança e eficácia. Esta 
comunicação exige o conhecimento, por 
parte dos fabricantes, das necessidades de 
informação dos utilizadores e a prestação 
de informação, aconselhamento e ajuda 
tendo em vista uma utilização segura da 
substância ou preparação pelo utilizador 
final. É conveniente desenvolver um 
sistema de comunicação pertinente baseado 
no risco que inclua a prestação de 
informações suplementares, 
nomeadamente através de sítios Web e de 
campanhas educativas, a fim de dar 
cumprimento ao direito de os consumidores 
serem informados sobre as substâncias e 
preparações que utilizam, o que reforçará a 
utilização segura destes produtos e a 
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confiança nos mesmos. Este sistema poderá 
ajudar as organizações de consumidores a 
definir um quadro que responda às 
verdadeiras preocupações dos 
consumidores através do REACH e ajudar 
a indústria a reforçar a confiança dos 
consumidores na utilização de substâncias 
e preparações químicas.

Or. en

Justificação

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

Relacionada com as alterações aos considerandos 69 e 70 e ao nº 2, alínea i bis), do artigo  
73° (nova).

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter 
Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer e Erna Hennicot-Schoepges

Alteração 145
Considerando 42

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

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

Or. en
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Justificação

Relacionada com as alterações aos considerandos 16, 41 e 43.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter 
Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer e Erna Hennicot-Schoepges

Alteração 146
Considerando 43

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

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

Or. en

Justificação

Relacionada com as alterações aos considerandos 16, 41 e 42.

Alteração apresentada por John Bowis e Ria Oomen-Ruijten

Alteração 147
Considerando 44
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(44)  Os requisitos para a realização de 
avaliações de segurança química pelos 
utilizadores a jusante devem também ser 
prescritos em pormenor, para que possam 
cumprir as suas obrigações.

(44)  Os requisitos para a realização de 
avaliações de segurança química pelos 
utilizadores a jusante devem também ser 
prescritos em pormenor, para que possam 
cumprir as suas obrigações. O utilizador a 
jusante comunica os riscos realçados na 
avaliação de segurança química da forma 
mais eficaz e pertinente possível ao 
utilizador da substância ou preparação 
numa determinada fase da cadeia de 
abastecimento/ciclo de vida e presta 
aconselhamento aos consumidores sobre a 
utilização segura do produto.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa garantir que sejam utilizados os meios mais adequados (rotulagem, sítios 
Web, ficha de segurança, etc.) para comunicar informações sobre os riscos na altura mais 
apropriada, nomeadamente na fase de produção, distribuição, utilização ou eliminação.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 148
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 

(47)  Se os requisitos de informação dos 
anexos V a VIII 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. O Estado-Membro onde se 
realizar o fabrico ou onde o importador 
estiver estabelecido deve ser o responsável 
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ou onde o importador estiver estabelecido 
deve ser o responsável pela avaliação das 
propostas de ensaios.

pela avaliação das propostas de ensaios.

Or. en

Justificação

A fim de evitar os ensaios com animais e reduzir os custos para a indústria, e posto que os 
dados que envolvam ensaios em animais só devem ser fornecidos se forem necessários para a 
avaliação de segurança de uma substância, as propostas de ensaios que impliquem 
experiências com animais vertebrados para satisfazer os requisitos de informação dos anexos 
V a VIII respeitantes a todas as substâncias devem ser submetidas a uma avaliação.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 149
Considerando 47 bis (novo)

(47 bis)  A fim de evitar os ensaios em 
animais, os interessados dispõem de um 
período de 90 dias para formular
observações sobre as propostas de ensaios 
que impliquem experiências com animais 
vertebrados e que visam a produção das 
informações exigidas pelo presente 
regulamento. As autoridades competentes 
têm em conta essas observações ao 
analisarem a proposta de ensaio e ao 
redigirem a sua decisão.

Or. en

Justificação

O programa relativo às substâncias químicas produzidas em grande quantidade (High 
Production Volume chemicals) aplicado nos Estados Unidos comprovou que este 
procedimento contribui significativamente para evitar os ensaios em animais.
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Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Alteração 150
Considerando 47 bis (novo)

(47 bis)  A fim de evitar os ensaios em 
animais e reduzir os custos, os interessados 
dispõem de um período de 90 dias para 
formular observações sobre as propostas de 
ensaios que impliquem experiências com 
animais vertebrados. As autoridades 
competentes tomam em consideração as 
observações recebidas durante esse 
período.

Or. en

Justificação

O programa relativo às substâncias químicas produzidas em grande quantidade (High 
Production Volume chemicals) aplicado nos Estados Unidos comprovou o efeito positivo da 
instituição de um período durante o qual os interessados podem formular observações, que 
permitiu não só evitar os ensaios em animais como realizar economias.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Alteração 151
Considerando 47 ter (novo)

(47 ter)  A fim de evitar os ensaios em 
animais e reduzir os custos, as autoridades 
competentes devem consultar o Centro 
Europeu de Validação de Métodos 
Alternativos de Ensaio (CEVMA) ao 
procederem à avaliação das propostas de 
ensaios que impliquem experiências com 
animais vertebrados.

Or. en

Justificação

Dada a celeridade da evolução neste domínio científico, é importante que, ao procederem à 
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avaliação das propostas de ensaios, as autoridades competentes disponham de 
conhecimentos, experiências e informações especializados e actualizados sobre o 
desenvolvimento de ensaios alternativos.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 152
Considerando 47 ter (novo)

(47 ter)  A fim de evitar os ensaios em 
animais, as autoridades competentes devem 
consultar o Centro Europeu de Validação 
de Métodos Alternativos de Ensaio 
(CEVMA) ao redigirem a sua decisão sobre 
as propostas de ensaios que impliquem 
experiências com animais vertebrados 
apresentadas pelos registandos. 

Or. en

Justificação

Dada a celeridade da evolução no domínio dos métodos alternativos de ensaio, as 
autoridades competentes devem consultar peritos que disponham de conhecimentos, 
experiências e informações actualizados sobre métodos alternativos.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 153
Considerando 49

(49) A Agência deve igualmente estar 
dotada de competências para solicitar mais 
informações aos fabricantes, importadores 
ou utilizadores a jusante sobre substâncias 
suspeitas de constituir um risco para a saúde 
ou para o ambiente, nomeadamente em razão 
da sua presença no mercado interno em 
grandes volumes, com base em avaliações 
efectuadas pelas autoridades competentes 
dos Estados-Membros. Para o efeito, os 
Estados-Membros devem programar e 
providenciar recursos, mediante o 

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

equivalente ao nível de preocupação 
decorrente da utilização de substâncias 
sujeitas a autorização, os Estados-Membros 
também devem ter a possibilidade de 
solicitar mais informações, quando isso se 
justificar.

Or. de

Justificação

Decorre naturalmente da alteração ao artigo 38º.

Alteração apresentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies e Carl Schlyter

Alteração 154
Considerando 50

(50)  O acordo comum entre as autoridades
dos Estados-Membros sobre os seus 
projectos de decisões constitui a base para 
um sistema eficaz que respeite o princípio da 
subsidiariedade, mantendo, ao mesmo 
tempo, o mercado interno. Se um ou mais 
Estados-Membros ou a Agência não 
concordarem com um projecto de decisão, 
esta deverá ser submetida ao procedimento 
centralizado. A Agência deve adoptar as 
decisões na sequência da aplicação destes 
procedimentos.

(50)  O acordo no Comité dos 
Estados-Membros da Agência sobre um 
projecto de decisão constitui a base para um 
sistema eficaz que respeite o princípio da 
subsidiariedade, mantendo, ao mesmo 
tempo, o mercado interno. Se um ou mais 
Estados-Membros ou a Agência não 
concordarem com um projecto de decisão, 
esta deverá ser submetida ao procedimento 
centralizado. A Agência deve adoptar as 
decisões na sequência da aplicação destes 
procedimentos.

Or. en

Justificação

Formulação revista da alteração 11 do projecto de relatório.
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Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 155
Considerando 52

(52)  Para garantir um nível suficientemente 
elevado de protecção da saúde humana e do 
ambiente, as substâncias com propriedades 
muito preocupantes devem ser tratadas com 
precaução, pelo que as empresas que as 
utilizam devem demonstrar à autoridade 
que concede a autorização que os riscos 
estão adequadamente controlados. Se não 
for esse o caso, as utilizações podem mesmo 
assim ser autorizadas se as empresas 
demonstrarem que os benefícios da 
utilização da substância para a sociedade 
ultrapassam os riscos associados à sua 
utilização e que não existem substâncias 
nem tecnologias alternativas adequadas. A 
autoridade que concede a autorização deve, 
então, verificar o cumprimento desses 
requisitos, por meio de um procedimento de 
autorização baseado nos pedidos das 
empresas. Dado que as autorizações devem 
garantir um elevado nível de protecção em 
todo o mercado interno, é adequado que a 
Comissão seja a autoridade que concede a 
autorização.

(52)  Para garantir um nível suficientemente 
elevado de protecção da saúde humana e do 
ambiente, as substâncias com propriedades 
muito preocupantes devem ser substituídas 
por substâncias que não representem um 
risco para a saúde humana e para o 
ambiente. Se não for esse o caso, as 
utilizações de substâncias com propriedades 
muito preocupantes apenas podem ser 
autorizadas durante um período limitado 
que não pode exceder 3 anos se as empresas 
demonstrarem que os benefícios da 
utilização da substância para a sociedade 
ultrapassam os riscos associados à sua 
utilização e que não existem substâncias 
nem tecnologias alternativas adequadas. A 
autoridade que concede a autorização deve, 
então, verificar o cumprimento desses 
requisitos, por meio de um procedimento de 
autorização baseado nos pedidos das 
empresas. Dado que as autorizações devem 
garantir um elevado nível de protecção em 
todo o mercado interno, é adequado que a 
Comissão seja a autoridade que concede a 
autorização.

Or. en

Justificação

A fim de incentivar a substituição, as regras devem ser claras para as empresas e os 
utilizadores.

Alteração apresentada por Frédérique Ries e Chris Davies

Alteração 156
Considerando 52

(52) Para garantir um nível suficientemente 
elevado de protecção da saúde humana e do 

(52) Para garantir um nível suficientemente 
elevado de protecção da saúde humana, em 
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ambiente, as substâncias com propriedades 
muito preocupantes devem ser tratadas com 
precaução, pelo que as empresas que as 
utilizam devem demonstrar à autoridade 
que concede a autorização que os riscos 
estão adequadamente controlados. Se não 
for esse o caso, as utilizações podem mesmo 
assim ser autorizadas se as empresas 
demonstrarem que os benefícios da 
utilização da substância para a sociedade 
ultrapassam os riscos associados à sua 
utilização e que não existem substâncias 
nem tecnologias alternativas adequadas. A 
autoridade que concede a autorização deve, 
então, verificar o cumprimento desses 
requisitos, por meio de um procedimento de 
autorização baseado nos pedidos das 
empresas. Dado que as autorizações devem 
garantir um elevado nível de protecção em 
todo o mercado interno, é adequado que a 
Comissão seja a autoridade que concede a 
autorização. 

particular das populações vulneráveis, e do 
ambiente, as substâncias com propriedades 
muito preocupantes devem ser tratadas com 
precaução e só devem ser autorizadas se as 
empresas demonstrarem que os benefícios 
da utilização da substância para a sociedade 
ultrapassam os riscos associados à sua 
utilização e que não existem substâncias 
nem tecnologias alternativas adequadas. A 
autoridade que concede a autorização deve, 
então, verificar o cumprimento desses 
requisitos, por meio de um procedimento de 
autorização baseado nos pedidos das 
empresas. Dado que as autorizações devem 
garantir um elevado nível de protecção em 
todo o mercado interno, é adequado que a 
Comissão seja a autoridade que concede a 
autorização. 

Or. en

Justificação

É necessário prestar uma especial atenção às populações vulneráveis no procedimento de 
autorização, o qual só poderá assegurar o elevado nível de protecção requerido se substituir 
as substâncias que suscitam uma grande preocupação por substâncias ou tecnologias 
alternativas mais seguras, sempre que tal for possível.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Alteração 157
Considerando 52

(52) Para garantir um nível suficientemente 
elevado de protecção da saúde humana e do 
ambiente, as substâncias com propriedades 
muito preocupantes devem ser tratadas com 
precaução, pelo que as empresas que as 
utilizam devem demonstrar à autoridade 
que concede a autorização que os riscos 

(52) Para garantir um nível suficientemente 
elevado de protecção da saúde humana, em 
particular das populações vulneráveis, e do 
ambiente, as substâncias com propriedades 
muito preocupantes só devem ser 
autorizadas se as empresas demonstrarem 
que os benefícios da utilização da substância 
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estão adequadamente controlados. Se não 
for esse o caso, as utilizações podem mesmo 
assim ser autorizadas se as empresas 
demonstrarem que os benefícios da 
utilização da substância para a sociedade 
ultrapassam os riscos associados à sua 
utilização e que não existem substâncias 
nem tecnologias alternativas adequadas. A 
autoridade que concede a autorização deve, 
então, verificar o cumprimento desses 
requisitos, por meio de um procedimento de 
autorização baseado nos pedidos das 
empresas. Dado que as autorizações devem 
garantir um elevado nível de protecção em 
todo o mercado interno, é adequado que a 
Comissão seja a autoridade que concede a 
autorização. 

para a sociedade ultrapassam 
significativamente os riscos associados à 
sua utilização e que não existem substâncias 
nem tecnologias alternativas adequadas. A 
autoridade que concede a autorização deve, 
então, verificar o cumprimento desses 
requisitos, por meio de um procedimento de 
autorização baseado nos pedidos das 
empresas. Dado que as autorizações devem 
garantir um elevado nível de protecção em 
todo o mercado interno, é adequado que a 
Comissão seja a autoridade que concede a 
autorização. 

Or. en

Justificação

É necessário prestar uma especial atenção às populações vulneráveis no procedimento de 
autorização. 

O requisito de autorização só poderá assegurar o elevado nível de protecção requerido se 
substituir as substâncias que suscitam uma grande preocupação por substâncias ou 
tecnologias alternativas mais seguras, sempre que tal for possível. Tal é consentâneo com a 
legislação similar da Comunidade (relativa, por exemplo, aos biocidas, às restrições 
relativas a determinadas substâncias perigosas presentes nos equipamentos eléctricos ou 
electrónicos ou à saúde dos trabalhadores). Aceitar o objectivo alternativo de um "controlo 
adequado" dos riscos significa avalizar a continuação da utilização e da libertação no 
ambiente de substâncias extremamente preocupantes, ainda que existam alternativas mais 
seguras.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Åsa Westlund e Riitta Myller

Alteração 158
Considerando 52

(52)  Para garantir um nível suficientemente 
elevado de protecção da saúde humana e do 
ambiente, as substâncias com propriedades 
muito preocupantes devem ser tratadas com 
precaução, pelo que as empresas que as 

(52) Para garantir um nível suficientemente 
elevado de protecção da saúde humana, em 
particular das populações vulneráveis, e do 
ambiente, as substâncias com propriedades 
muito preocupantes devem ser tratadas com 
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utilizam devem demonstrar à autoridade que 
concede a autorização que os riscos estão 
adequadamente controlados. Se não for esse 
o caso, as utilizações podem mesmo assim 
ser autorizadas se as empresas 
demonstrarem que os benefícios da 
utilização da substância para a sociedade 
ultrapassam os riscos associados à sua 
utilização e que não existem substâncias 
nem tecnologias alternativas adequadas. A 
autoridade que concede a autorização deve, 
então, verificar o cumprimento desses 
requisitos, por meio de um procedimento de 
autorização baseado nos pedidos das 
empresas. Dado que as autorizações devem 
garantir um elevado nível de protecção em 
todo o mercado interno, é adequado que a 
Comissão seja a autoridade que concede a 
autorização.

precaução, pelo que as empresas que as 
utilizam devem demonstrar à autoridade que 
concede a autorização que os riscos estão 
adequadamente controlados. Se não for esse 
o caso, as utilizações podem mesmo assim 
ser autorizadas se as empresas 
demonstrarem que os benefícios da 
utilização da substância para a sociedade 
ultrapassam os riscos associados à sua 
utilização e que não existem substâncias 
nem tecnologias alternativas adequadas. A 
autoridade que concede a autorização deve, 
então, verificar o cumprimento desses 
requisitos, por meio de um procedimento de 
autorização baseado nos pedidos das 
empresas. Dado que as autorizações devem 
garantir um elevado nível de protecção em 
todo o mercado interno, é adequado que a 
Comissão seja a autoridade que concede a 
autorização.

Or. en

Justificação

O Parlamento Europeu afirmou anteriormente que "a protecção da saúde das crianças 
contra doenças causadas pelo ambiente constitui um investimento essencial para assegurar 
um desenvolvimento humano e económico adequado" (relatório sobre uma estratégia 
europeia de ambiente e saúde, A5-0193/2004, Marit Paulsen).

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 159
Considerando 53 bis (novo)

(53 bis)  A inexistência de uma alternativa 
mais segura constitui uma condição 
essencial para a autorização de uma 
substância perigosa. A autorização deve ser 
limitada no tempo e servirá de incentivo ao 
desenvolvimento de alternativas mais 
seguras e de estímulo à inovação.

Or. en
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Justificação

O sistema REACH deve servir de estímulo à inovação contínua em matéria de ambiente 
mediante o desenvolvimento de alternativas mais seguras.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 160
Considerando 61 bis (novo)

(61 bis)  O presente regulamento deve 
contribuir para a prevenção das doenças 
profissionais relacionadas com a exposição 
a produtos químicos e a sua utilização. A 
União Europeia deve investir em métodos 
de desintoxicação destinados a curar as 
doenças profissionais relacionadas com os 
produtos químicos.

Or. en

Justificação

O sistema REACH deve contribuir para a melhoria da protecção dos trabalhadores.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer e 

Erna Hennicot-Schoepges

Alteração 161
Considerando 69

(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 

(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, a fim de que o 
grande público e todas as partes 
interessadas tenham confiança na 
segurança das substâncias e preparações 
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essa razão, é vital garantir a sua 
independência, elevadas capacidades 
científica, técnica e regulamentar, 
transparência e eficácia.

químicas que utilizam. A Agência deve 
igualmente ter um papel central na 
coordenação da comunicação sobre o 
REACH, na sua implementação e sobre os 
riscos. 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, 
conhecimentos especializados de 
comunicação, transparência e eficácia.

Or. en

Justificação

Relacionada com as alterações aos considerandos 41 bis e 70 e ao nº 2, alínea i bis), do 
artigo  73° (nova).

Alteração apresentada por Frédérique Ries

Alteração 162
Considerando 69

(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, de modo a que o 
público e todas as partes interessadas 
tenham confiança na segurança das 
substâncias e das preparações que utilizam. 
A Agência também desempenhar um papel 
central na coordenação da comunicação 
em torno de REACH e na sua aplicação. 
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, 
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transparência e eficácia.

Or. fr

Justificação

Um sistema de comunicação adequado e coerente, assente na objectividade e na pertinência 
científica das informações transmitidas, dará aos consumidores as informações e conselhos 
necessários para lhes permitir gerir com toda a segurança e eficácia os riscos ligados a uma  
substância ou a uma preparação. 

Em ligação com a alteração ao considerando 41.

Alteração apresentada por Frédérique Ries

Alteração 163
Considerando 70

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

(70) A estrutura da Agência deve adequar-se 
às funções que ela tem de desempenhar. A 
experiência com agências comunitárias 
semelhantes dá algumas orientações a este 
respeito, embora a estrutura tenha de ser 
adaptada para satisfazer as necessidades 
específicas do presente regulamento. Neste 
contexto, será necessário prever a criação, 
no seio da Agência, um centro de 
excelência especializado em comunicação 
dos riscos e perigos ligados a certas 
substâncias e preparações.

Or. fr

Justificação

É importante prever a criação, no seio da Agência, de um centro especializado na 
comunicação dos riscos e perigos ligados a uma substância ou a uma preparação.

Em ligação com as alterações aos considerandos 41 e 69.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
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Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios 
Trakatellis, Renate Sommer e Erna Hennicot-Schoepges

Alteração 164
Considerando 70

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

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

Or. en

Justificação

Relacionada com as alterações aos considerandos 41 bis e 69 e ao nº 2, alínea i bis), do 
artigo  73° (nova).

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 165
Considerando 73

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

(73)  O Conselho de Administração deve ter 
os poderes necessários para elaborar o 
orçamento, verificar a sua aplicação, fixar a 
estrutura e o montante das taxas a cobrar, 
elaborar regras internas, adoptar 
regulamentos financeiros e nomear o 
director executivo. Em consonância com o 
objectivo da promoção de ensaios que não 
envolvam animais, uma parte das taxas 
deve ser consagrada ao desenvolvimento de 
métodos alternativos aos ensaios em 
animais.

Or. en
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Justificação

A fim de realizar um dos objectivos deste regulamento - a promoção de ensaios que não 
envolvam animais - é necessário  consagrar um maior volume de recursos ao 
desenvolvimento dos métodos alternativos aos ensaios em animais que podem ser utilizados 
para satisfazer os requisitos de informação do regulamento.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer e Elisabeth Jeggle

Alteração 166
Considerando 73

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

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

Or. de

Justificação

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

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 167
Considerando 77 bis (novo)
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(77 bis)  A fim de promover os ensaios que 
não envolvam animais, compete à Agência 
elaborar e executar uma política de 
desenvolvimento, validação e aceitação 
legal de métodos alternativos aos ensaios 
em animais e garantir a sua utilização 
numa avaliação dos riscos gradual e 
inteligente para satisfazer os requisitos do 
presente regulamento. Para o efeito, será 
criado no âmbito da Agência um Comité 
para os Métodos Alternativos aos Ensaios 
em Animais, constituído por peritos do 
Centro Europeu de Validação de Métodos 
Alternativos de Ensaio (CEVMA), 
organizações de protecção dos animais e 
outros interessados directos, tendo em vista 
garantir as mais amplas competências 
científicas e técnicas neste domínio 
disponíveis na Comunidade.

Or. en

Justificação

A promoção de ensaios que não envolvam animais, um dos objectivos deste regulamento, 
deve constituir uma das atribuições e tarefas da Agência, a fim de garantir a sua consecução. 
Por conseguinte, deve ser criado um Comité no âmbito da Agência constituído por peritos na 
matéria para realizar as tarefas relacionadas com o desenvolvimento de métodos alternativos 
aos ensaios em animais e a sua aplicação.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Alteração 168
Considerando 89

(89)  Os recursos devem concentrar-se nas 
substâncias que suscitem maiores 
preocupações. Uma substância só deve ser 
inscrita no anexo I da Directiva 
67/548/CEE se cumprir os critérios de 
classificação como cancerígena,
mutagénica ou tóxica para a reprodução 
das categorias 1, 2 ou 3 ou como alergéneo 
respiratório. Devem estabelecer-se 

(89)  Para que os Estados-Membros 
tenham a oportunidade de apresentar 
propostas relativas a uma classificação 
harmonizada de uma substância inscrita no 
anexo I da Directiva 67/548/CEE ou no 
anexo I da Directiva 1999/45/CE, devem 
elaborar um processo em conformidade 
com requisitos pormenorizados. O processo 
deve justificar a actuação a nível 
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disposições para que as autoridades 
competentes possam apresentar propostas à 
Agência. A Agência deve pronunciar-se 
sobre a proposta, devendo as partes 
interessadas ter a oportunidade de fazer 
observações. A Comissão deverá, 
posteriormente, tomar uma decisão.

comunitário. A Agência deve pronunciar-se 
sobre a proposta, devendo as partes 
interessadas ter a oportunidade de fazer 
observações. A Comissão deverá, 
posteriormente, tomar uma decisão.

Or. en

Justificação

Limitar a classificação harmonizada às substâncias CMR e aos alergéneos respiratórios é 
demasiado restritivo. Existem muitos outros efeitos importantes sobre a saúde humana e o 
ambiente. A classificação é uma questão demasiado controversa para ser deixada ao simples 
critério da indústria. A classificação harmonizada permite resolver diferendos sem recorrer 
aos tribunais e, por conseguinte, poupar recursos.

Alteração apresentada por Frédérique Ries, Chris Davies

Alteração 169
Considerando 89

(89)  Os recursos devem concentrar-se nas 
substâncias que suscitem maiores 
preocupações. Uma substância só deve ser 
inscrita no anexo I da Directiva 67/548/CEE 
se cumprir os critérios de classificação como 
cancerígena, mutagénica ou tóxica para a 
reprodução das categorias 1, 2 ou 3 ou como 
alergéneo respiratório. Devem estabelecer-se 
disposições para que as autoridades 
competentes possam apresentar propostas à 
Agência. A Agência deve pronunciar-se 
sobre a proposta, devendo as partes 
interessadas ter a oportunidade de fazer 
observações. A Comissão deverá, 
posteriormente, tomar uma decisão.

(89)  Os recursos devem concentrar-se nas 
substâncias que suscitem maiores 
preocupações. Uma substância deve ser 
inscrita no anexo I da Directiva 67/548/CEE 
se cumprir os critérios de classificação como 
cancerígena, mutagénica ou tóxica para a 
reprodução das categorias 1, 2 ou 3, como 
alergéneo respiratório ou se for reconhecida 
como uma ameaça para a saúde humana e 
para o ambiente por estudos científicos 
avalizados. Devem estabelecer-se 
disposições para que as autoridades 
competentes possam apresentar propostas à 
Agência. A Agência deve pronunciar-se 
sobre a proposta, devendo as partes 
interessadas ter a oportunidade de fazer 
observações. A Comissão deverá, 
posteriormente, tomar uma decisão.

Or. en
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Justificação

Muitos parâmetros toxicológicos ainda não foram totalmente identificados ou não existem 
protocolos científicos para o estudo dos efeitos atípicos, como é o caso, por exemplo, de 
muitas perturbações do desenvolvimento neurológico. Deve existir a possibilidade de 
inscrever uma substância que seja considerada como uma ameaça para a saúde humana.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 170
Considerando 90 bis (novo)

(90 bis)  O sistema REACH deve permitir 
que os cidadãos, os trabalhadores e os 
consumidores estejam confiantes de que os 
produtos colocados no mercado são 
seguros e de que não correm o risco de 
estar expostos a produtos químicos em 
quantidades ou misturas que representam 
um risco para a sua saúde ou para o 
ambiente.

Or. en

Justificação

Os produtos à venda devem ser seguros para os consumidores. É esta a garantia que o 
sistema REACH deve prestar.

Alteração apresentada por Frederika Brepoels e Anja Weisgerber

Alteração 171
Considerando 91

(91) Os cidadãos da Comunidade devem ter 
acesso à informação sobre os produtos 
químicos a que possam estar expostos, para 
poderem tomar decisões esclarecidas sobre a 
utilização que fazem dessas substâncias. 
Uma forma transparente de alcançar este 

(91) Os cidadãos da Comunidade devem ter 
acesso à informação sobre os produtos 
químicos a que possam estar expostos, para 
poderem tomar decisões esclarecidas sobre a 
utilização que fazem dessas substâncias. 
Uma forma transparente de alcançar este 
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objectivo consiste em dar-lhes acesso livre e 
fácil aos dados de base não confidenciais 
armazenados na base de dados da Agência, 
incluindo resumos das propriedades 
perigosas, requisitos de rotulagem e 
legislação comunitária relevante, incluindo 
as utilizações autorizadas e as medidas de 
gestão dos riscos.

objectivo consiste em dar-lhes acesso livre e 
fácil, e na sua língua materna (que é uma 
das línguas oficiais da UE), aos dados de 
base não confidenciais armazenados na base 
de dados da Agência, incluindo resumos das 
propriedades perigosas, requisitos de 
rotulagem e legislação comunitária 
relevante, incluindo as utilizações 
autorizadas e as medidas de gestão dos 
riscos.

Or. nl

Justificação

REACH visa nomeadamente proteger a saúde do homem e o ambiente. É extremamente 
importante que os cidadãos se possam informar sobre as substâncias químicas num idioma 
que seja compreensível para eles. 

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 172
Considerando 91

(91) Os cidadãos da Comunidade devem ter 
acesso à informação sobre os produtos 
químicos a que possam estar expostos, para 
poderem tomar decisões esclarecidas sobre a 
utilização que fazem dessas substâncias. 
Uma forma transparente de alcançar este 
objectivo consiste em dar-lhes acesso livre e 
fácil aos dados de base não confidenciais 
armazenados na base de dados da Agência, 
incluindo resumos das propriedades 
perigosas, requisitos de rotulagem e 
legislação comunitária relevante, incluindo 
as utilizações autorizadas e as medidas de 
gestão dos riscos.

(91) Os cidadãos da Comunidade devem ter 
acesso à informação sobre os produtos 
químicos a que possam estar expostos, para 
poderem tomar decisões esclarecidas sobre a 
utilização que fazem dessas substâncias. 
Uma forma transparente de alcançar este 
objectivo consiste em dar-lhes acesso livre e 
fácil aos dados de base não confidenciais 
armazenados na base de dados da Agência, 
incluindo resumos das propriedades 
perigosas, requisitos de rotulagem e 
legislação comunitária relevante, incluindo 
as utilizações autorizadas e as medidas de 
gestão dos riscos. 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) 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 
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no domínio do ambiente (Convenção de 
Aarhus), na qual a Comunidade Europeia 
é parte contratante.

Or. fr

Alteração apresentada por Guido Sacconi e Chris Davies

Alteração 173
Considerando 100 bis (novo)

(100 bis) Os resíduos, na acepção da 
Directiva 75/442/CEE e posteriores 
modificações, não são substâncias, 
preparações ou artigos na acepção do 
artigo 3º do presente regulamento.

Or. it

Justificação

Esclarece-se que os resíduos não se enquadram no âmbito de aplicação do Regulamento 
REACH. 

Os resíduos são, por definição, excluídos de REACH por não serem nem substâncias nem 
preparações. 

Alteração apresentada por Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders 
Wijkman e Miroslav Ouzký

Alteração 174
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 
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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.

Or. en

Justificação

A integração dos resíduos e das matérias-primas secundárias no âmbito de aplicação do 
regulamento REACH faria recair sobre as operações de reciclagem e de recuperação 
requisitos desproporcionados que não teriam qualquer benefício adicional para a saúde 
humana ou o ambiente. Além disso, os resíduos e os materiais utilizados como matérias-
primas secundárias devem ser excluídos do sistema REACH porque já estão adequadamente 
regulamentados pela legislação comunitária relativa aos resíduos e porque essa integração 
seria contrária aos objectivos ambientais da referida legislação.

Alteração apresentada por Liam Aylward

Alteração 175
Título I, capítulo 1, artigo 1, nº 1

1.  O presente regulamento fixa disposições 
a aplicar às substâncias na acepção do nº 1 
do artigo 3º. 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 presente regulamento fixa disposições 
a aplicar às substâncias na acepção do nº 1 
do artigo 3º. Essas disposições aplicar-se-ão 
à importação e colocação no mercado dessas 
substâncias, estremes ou em preparações, 
consoante o caso, ou em artigos, caso essas 
substâncias possam ser libertadas por 
artigos em condições de utilização normais. 
Sem prejuízo do disposto no artigo 6°, essas 
disposições não se aplicarão aos artigos na 
acepção no n° 3 do artigo 3°.

Or. en
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Justificação

Uma legislação mais adequada aplicável às substâncias fabricadas mas não colocadas no 
mercado (destinadas exclusivamente à exportação, utilizadas a nível interno para 
investigação e desenvolvimento, certos produtos intermédios) evitaria os encargos 
administrativos decorrentes do registo e asseguraria a competitividade da indústria da UE. 
As substâncias fabricadas e utilizadas são regidas pela legislação pertinente em matéria de 
protecção da saúde, da segurança e do ambiente, como a directiva relativa aos agentes 
químicos e a directiva relativa à prevenção e controlo integrados da poluição. Por 
conseguinte, as informações necessárias para a protecção dos trabalhadores e do ambiente 
estão disponíveis e podem ser verificadas pelas autoridades competentes.

Os artigos não são abrangidos pelo regulamento REACH, pois este incide sobre as 
substâncias. Contudo, a fim de evitar confusão, os artigos deveriam ser expressamente 
excluídos do âmbito de aplicação do regulamento REACH, com excepção do artigo 6°. Os 
artigos (enquanto produtos fabricados) já estão amplamente abrangidos por outras 
regulamentações comunitárias (como a directiva relativa à segurança geral dos produtos, a 
directiva relativa à responsabilidade decorrente dos produtos defeituosos e a legislação 
relativa à protecção dos trabalhadores). Além disso, as substâncias colocadas no mercado da 
UE que se destinam a ser incorporadas ou incluídas em artigos continuariam, obviamente, a 
ser abrangidas pelo regulamento REACH.

Alteração apresentada por Dorette Corbey, Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 176
Título I, capítulo 1, artigo 1, nº 2

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

2. O objectivo do presente regulamento é 
garantir a livre circulação dessas substâncias 
no mercado interno em conformidade com o
dever de prudência.

Or. en

Justificação

Tendo em conta o número considerável de produtos químicos e de utilizações que não serão 
abrangidos pelo regulamento REACH – nomeadamente cerca de 70 000 substâncias 
produzidas em quantidades inferiores a uma tonelada por ano – é necessário instituir o 
princípio geral do dever de prudência, a fim de definir a responsabilidade da indústria em 
relação à utilização segura de TODOS os produtos químicos. Este princípio aplica-se a todas 
as substâncias (independentemente do volume de produção), o que implica que a indústria 
deve não só satisfazer os requisitos específicos do regulamento, mas também assumir as 
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responsabilidades sociais, económicas e ambientais que incumbem às empresas. Estas 
disposições específicas garantirão igualmente a certeza jurídica inerente à aplicação do 
dever de prudência pelas empresas. Relacionada com a alteração ao considerando 20 
(Corbey).

A presente alteração está associada à reintrodução do "dever de prudência". O sistema 
REACH não abrange todos os produtos químicos. Eleva-se a 70 000 o número de substâncias 
que estão potencialmente excluídas do seu âmbito de aplicação (as substâncias produzidas
em quantidades inferiores a uma tonelada). Por conseguinte, o imperativo da protecção da 
saúde humana e do ambiente torna necessário impor aos fabricantes de produtos químicos e 
aos utilizadores a jusante um dever geral de prudência, que implique terem os mesmos de 
provar a segurança da utilização (Ferreira e outros).

Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Åsa Westlund e Riitta Myller

Alteração 177
Título I, capítulo 1, 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 
precaução.

3. Os fabricantes, importadores e 
utilizadores a jusante devem garantir que 
as substâncias não afectam negativamente 
a saúde humana nem o ambiente, 
produzindo para o efeito as informações 
necessárias e adoptando individualmente as 
medidas requeridas, decorrentes do fabrico, 
importação, colocação no mercado ou 
utilização de substâncias estremes, em 
preparações ou em artigos. Essas medidas 
baseiam-se no princípio da precaução e ao 
seleccionarem as substâncias para 
produção e utilização, os fabricantes e 
utilizadores a jusante devem escolher a 
substância mais segura disponível.
As obrigações previstas no n° 1 aplicam-se 
na medida em que sejam consideradas 
razoáveis ao serem ponderados os 
benefícios da acção para a saúde ou para o 
ambiente comparativamente com os custos 
da acção.
Os fabricantes, importadores e utilizadores 
a jusante mantêm registos da utilização de 
produtos químicos, cuja necessidade é 
imposta pelo dever de prudência. Esses 
registos devem ser conservados e 
comunicados de uma forma transparente 
ao longo do processo de fabrico, 
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importação, colocação no mercado ou 
utilização da substância.

Or. en

Justificação

O regulamento REACH abrange apenas alguns produtos químicos e utilizações. Por 
conseguinte, é importante impor a todos os fabricantes de produtos químicos e utilizadores a 
jusante um dever geral de prudência. Esta disposição codifica os compromissos assumidos 
pela indústria química (como o "responsible care programme").

O enunciado do n° 3 do artigo 1° da proposta de regulamento REACH poderia ter sido 
formulado no âmbito da legislação em vigor relativa aos produtos químicos, mas o 
regulamento introduz novos elementos que representam uma viragem em relação às 
responsabilidades da indústria, em particular os requisitos sobre os dados relativos às 
substâncias existentes, os relatórios de segurança química, a autorização e o inventário de 
classificação e rotulagem. O enunciado do n° 3 do artigo 1° é pertinente enquanto 
declaração de princípios, mas ao omitir o dever de prudência nada acrescenta aos restantes 
requisitos do REACH.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 178
Título I, capítulo 1, 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 
precaução.

3. Os fabricantes, importadores e 
utilizadores a jusante de uma substância, 
na sua forma básica ou como componente 
de uma preparação ou artigo, devem 
fabricar, colocar no mercado, importar ou 
utilizar essa substância de forma a garantir 
que, em condições razoavelmente 
previsíveis, não cause danos à saúde 
humana e ao ambiente.

Or. en

Justificação

Trata-se de um requisito e não de um princípio. Todas as empresas devem ser responsáveis 
pelos produtos que fabricam e colocam no mercado. Dado que o presente regulamento 
apenas contempla os riscos relativos a 10 000 substâncias dentre 100 000 substâncias de 
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integração progressiva, é necessário prever um princípio que garanta que seja conferida a 
devida atenção à avaliação dos riscos colocados pelas outras substâncias.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios 

Trakatellis, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer e 
Erna Hennicot-Schoepges

Alteração 179
Título I, capítulo 1, 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 precaução.

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 em condições de utilização 
normais e razoavelmente previsíveis. As 
suas disposições sustentam-se no princípio 
da precaução.

Or. en

Justificação

Esta disposição é coerente com a definição de "produto seguro" dada na directiva relativa à 
segurança geral dos produtos (2001/95/CE), sendo necessário definir o quadro e os limites 
do objecto do regulamento.

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 180
Título I, capítulo 1, artigo 1, nº 3 bis (novo)

3 bis.  O presente regulamento tem por 
objectivo atingir um nível de protecção 
elevado e baseia-se nos princípios da 
precaução e da acção preventiva, da 
correcção, prioritariamente na fonte, dos 
danos causados ao ambiente e do 
poluidor-pagador.
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Or. en

Justificação

Este enunciado é idêntico ao do nº 2 do artigo 174º do Tratado que institui a Comunidade 
Europeia, que consagra os princípios básicos da legislação no domínio do ambiente, da qual 
o REACH constitui um elemento importante.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, 
María Sornosa Martínez e María Isabel Salinas García

Alteração 181
Título I, capítulo 1, artigo 1, nº 3 bis e 3 ter (novos)

3 bis. Qualquer fabricante, importador ou 
utilizador a jusante que efectue ou tencione 
efectuar operações que envolvam uma 
substância, uma preparação ou um artigo 
do qual façam parte essa substância ou 
preparação, nomeadamente o seu fabrico, 
importação e aplicação, que saiba ou possa 
razoavelmente prever que essas operações 
podem ter efeitos negativos para a saúde 
humana ou para o ambiente deve tomar 
todas as medidas que possam ser 
razoavelmente exigidas para evitar, limitar 
ou remediar esses efeitos.
3 ter. Qualquer fabricante, importador ou 
utilizador a jusante que forneça, no âmbito 
da sua actividade profissional ou 
comercial, uma substância ou preparação 
ou um artigo do qual façam parte essa 
substância ou preparação a um fabricante, 
importador ou utilizador a jusante deve, na 
medida em que tal seja razoavelmente 
exigido, velar por uma comunicação e  
troca de informações adequadas, e prestar 
assistência técnica se necessário, para 
evitar, limitar ou remediar os efeitos 
negativos para a saúde humana ou para o 
ambiente.

Or. en
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Justificação

Introduz o princípio do "dever de prudência".

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 182
Título I, Capítulo 1, Artigo 1, nº 3 bis (novo)

3 bis. Cada fabricante, importador ou 
utilizador a jusante utiliza a informação à 
sua disposição, ou a informação susceptível 
de ser razoavelmente considerada como 
devendo estar à sua disposição, para 
cumprir as suas obrigações em aplicação 
das disposições acima indicadas. A troca de 
informações - e a comunicação acima 
mencionada - deve incluir sempre os 
seguintes dados:
(i) Dados necessários à conformidade com 
as disposições do presente regulamento;
(iii) Todo o fabricante, importador ou 
utilizador a jusante conserva registos 
actualizados contendo as informações 
referidas no nº 1, incluindo a designação 
pela qual as substâncias são 
comercializadas ou as preparações ou 
artigos que contêm essas substâncias, 
preparações, a identificação química das 
substâncias, a composição das preparações 
e, se necessário, os relatórios de segurança 
química e qualquer outra informação 
necessária à conformidade com o presente 
regulamento.
Todo o fabricante, importador ou utilizador 
a jusante deve, a pedido da autoridade 
competente do Estado-Membro em que está 
estabelecido, facultar-lhe o acesso aos 
registos mencionados na alínea (iii) do 
presente artigo.

Or. fr
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Justificação

A manutenção adequada dos registos a nível das empresas implicadas na cadeia de produção 
e comercialização das substâncias químicas constitui um requisito de base para a aplicação e 
a verificação da conformidade com as exigências de REACH. Esta disposição limita-se a dar 
conhecimento público das exigências de boas práticas e não implica custos adicionais para a 
indústria.

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 183
Título I, Capítulo 1, Artigo 1, nº 3 ter (novo)

3 ter. As responsabilidades decorrentes do 
presente regulamento para os fabricantes, 
importadores e utilizadores a jusante 
assentam na confiança legítima dos 
operadores numa informação adequada, 
baseada no estado actual dos 
conhecimentos científicos aquando da 
comercialização da substância, preparação 
ou produto, e difundida ao longo de toda a 
cadeia de abastecimento.
Nesta base, os fabricantes, importadores e 
utilizadores a jusante adoptam as medidas 
necessárias para evitar que o fabrico, a 
importação, a comercialização ou a 
utilização de substâncias nas preparações 
ou produtos sejam nocivos para a saúde 
humana ou para o ambiente. A selecção de 
substâncias para a produção e a utilização 
por fabricantes e utilizadores a jusante 
baseia-se na escolha da mais segura das 
opções disponíveis, tendo em conta os 
custos  implicados e o resultado requerido.

Or. fr

Justificação

Posto que a proposta REACH não trata todas as substâncias químicas  (p. ex. substâncias 
abaixo de 1 tonelada por ano), aplica-se o princípio da precaução tanto para remediar a 
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carência de informações como para prever medidas de redução dos riscos. O princípio da 
precaução garante que o fabricante de substâncias químicas produza e disponibilize  
informações de segurança de base para todas as substâncias químicas utilizadas, 
independentemente do facto de estarem ou não registadas. Esta formulação permitiria 
consolidar os compromissos voluntários da indústria química.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Alteração 184
Título I, capítulo 1, artigo 1, nº 3 bis e 3 ter (novos)

3 bis. Os fabricantes, importadores e 
utilizadores a jusante velam por que sejam 
produzidas as informações necessárias e 
adoptadas as medidas requeridas para 
evitar os efeitos nocivos para a saúde 
humana ou para o ambiente decorrentes do 
fabrico, importação, colocação no mercado 
ou utilização de substâncias estremes, em 
preparações ou em artigos, em condições 
de utilização normais e razoavelmente 
previsíveis.
3 ter. Os fabricantes, importadores e 
utilizadores a jusante devem manter os 
registos necessários para dar cumprimento 
ao disposto no nº 3 bis. Esses registos são 
facultados, a pedido, às autoridades 
competentes e à Agência.

Or. en

Justificação

O sistema REACH não abrange todos os produtos químicos. Eleva-se a 70 000 o número de 
substâncias que estão potencialmente excluídas do seu âmbito de aplicação (as substâncias 
produzidas em quantidades inferiores a uma tonelada). Por conseguinte, o imperativo da 
protecção da saúde humana e do ambiente torna necessário impor aos fabricantes de 
produtos químicos e aos utilizadores a jusante um dever geral de prudência, que implique 
terem os mesmos de provar a segurança da utilização. Esta disposição estava prevista no 
Livro Branco e no projecto submetido a consulta na Internet, e foi apoiada pelo Conselho e 
pelo Parlamento. Todavia, no regulamento REACH o "dever de prudência" perdeu o seu 
estatuto inicial de obrigação legal para se tornar num princípio destituído de efeitos 
jurídicos. A presente alteração visa restabelecer a disposição juridicamente vinculativa.
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Alteração apresentada por María Sornosa Martínez, María Isabel Salinas García e Inés Ayala 
Sender

Alteração 185
Título I, Capítulo 1, Artigo 1, nº 3 bis (novo)

3 bis. A aplicação e o lançamento das 
disposições contidas no presente 
regulamento não devem, em caso algum, 
implicar um aumento dos encargos 
burocráticos e administrativos para as 
pequenas e médias empresas.

Or. es

Justificação

Cumpre reduzir ao mínimo o aumento dos encargos burocráticos para as PME que resultem 
da aplicação das disposições do presente regulamento.

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez, María Isabel Salinas García e Inés Ayala 
Sender

Alteração 186
Título I, Capítulo 1, Artigo 1, nº 3 ter (novo)

3 ter. Para a aplicação do presente 
regulamento, a União Europeia prevê 
mecanismos de ajuda e apoio às pequenas  
e médias empresas.

Or. es

Justificação

A fim de facilitar a aplicação das disposições do presente regulamento, e dada a 
complexidade do mesmo, é necessário prever mecanismos de ajuda e apoio às PMES para o 
seu lançamento.
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Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 187
Título I, capítulo 1, artigo 1 bis (novo)

Artigo 1º bis
Dever de prudência

1.  Qualquer fabricante, importador ou 
utilizador a jusante que efectue ou tencione 
efectuar operações que envolvam uma 
substância, uma preparação ou um artigo 
do qual façam parte essa substância ou 
preparação, nomeadamente o seu fabrico, 
importação e aplicação, que saiba ou possa 
razoavelmente prever que essas operações 
podem ter efeitos negativos para a saúde 
humana ou para o ambiente, deve tomar 
todas as medidas necessárias para evitar os 
danos para a saúde e para o ambiente.
2.  Qualquer fabricante, importador ou 
utilizador a jusante que forneça uma 
substância ou preparação ou um artigo do 
qual façam parte essa substância ou 
preparação a um fabricante, importador ou 
utilizador a jusante deve velar por uma 
comunicação e  troca de informações 
adequadas, e prestar assistência técnica se 
necessário, para evitar os danos para a 
saúde e para o ambiente.
3.  Manutenção de um registo:
a)  Todos os fabricantes, importadores ou 
utilizadores a jusante devem utilizar a 
informação de que dispõem, ou que se 
possa razoavelmente esperar que dispõem, 
para satisfazer os requisitos de informação 
do nº 2. A este respeito, a troca de 
informações e a comunicação referidas no 
nº 2 devem, em todos os casos, incluir os 
seguintes dados:  
i) os dados necessários para assegurar a 
conformidade com o presente regulamento;
ii) uma descrição das medidas mínimas 
necessárias  para evitar ou limitar os 
efeitos negativos para a saúde humana e 
para o ambiente das operações 
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razoavelmente previsíveis que envolvam 
uma substância, uma preparação ou um 
artigo que contenha uma substância ou 
preparação.
b) Todos os fabricantes, importadores ou 
utilizadores a jusante devem manter um 
registo actualizado que contenha as 
informações referidas no nº 2, incluindo o 
nome comercial das substâncias, 
preparações ou artigos dos quais façam 
parte essas substâncias ou preparações, a 
identidade química das substâncias, a 
composição das preparações e, se for caso 
disso, os relatórios de segurança química e 
as demais informações necessárias para 
assegurar a conformidade com o presente 
regulamento.
c) Todos os fabricantes, importadores ou 
utilizadores a jusante devem facultar às 
autoridades competentes do Estado-
Membro no qual estão estabelecidos, a 
pedido destas, o acesso aos registos 
referidos no nº 3 do presente artigo.

Or. en

Justificação

Tendo em conta o número considerável de produtos químicos e de utilizações que não serão 
abrangidos pelo regulamento REACH – nomeadamente cerca de 70 000 substâncias 
produzidas em quantidades inferiores a uma tonelada por ano – é necessário instituir o 
princípio geral do dever de prudência, a fim de definir a responsabilidade da indústria em 
relação à utilização segura de TODOS os produtos químicos. Este princípio aplica-se a todas 
as substâncias (independentemente do volume de produção), o que implica que a indústria 
deve não só satisfazer os requisitos específicos do regulamento, mas também assumir as 
responsabilidades sociais, económicas e ambientais que incumbem às empresas. Estas 
disposições específicas garantirão igualmente a certeza jurídica necessária ao cumprimento 
do dever de prudência pelas empresas.

Alteração apresentada por Liam Aylward

Alteração 188
Título I, capítulo 1, artigo 2, nº 1, alínea c)
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c)  A produtos intermédios não isolados. c)  A produtos intermédios.

Or. en

Justificação

Todos os produtos intermédios deveriam ser excluídos do âmbito de aplicação do 
regulamento REACH. Os produtos intermédios são exclusivamente fabricados para uso 
industrial e uma legislação específica já regulamenta os aspectos respeitantes ao ambiente e 
à saúde pública e dos trabalhadores associados ao fabrico e controlo destes produtos:

• Directiva 98/24/CE do Conselho de 7 de Abril de 1998 relativa à protecção da 
segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a 
agentes químicos no trabalho (décima quarta directiva especial na acepção do nº 1 do 
artigo 16º da Directiva 89/391/CEE); 

• Directiva 96/82/CE relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves 
que envolvem substâncias perigosas;

• Regulamentações internacionais e comunitárias relativas ao transporte de 
mercadorias perigosas.

Relacionada com as alterações aos artigos 14°, 15°, 16° e 18° do mesmo autor.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 189
Título I, capítulo 1, artigo 2, nº 1, alínea c bis) e alínea c ter) (novas)

c bis) Aos resíduos, na acepção das 
Directivas 75/442/CEE e 91/689/CEE,
c ter) Aos géneros alimentícios e alimentos 
para animais, na acepção do Regulamento 
(CE) n° 178/2002.

Or. en

Justificação

Os resíduos são uma matéria-prima importante de diversas indústrias. A sua inclusão no 
regulamento REACH pode representar uma grave ameaça para o sector da reciclagem.

Os géneros alimentícios e os alimentos para animais devem igualmente ser excluídos do 
âmbito de aplicação do regulamento REACH, dado que a segurança destes produtos já é 
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garantida pela legislação comunitária em vigor.

Alteração apresentada por Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini e 
Sergio Berlato

Alteração 190
Título I, capítulo 1, artigo 2, nº 1, alínea c bis) (nova)

c bis) A substâncias utilizadas para a 
investigação e o desenvolvimento 
orientados para o produto e para o 
processo a todos os níveis da cadeia de 
abastecimento.

Or. en

Justificação

Actualmente, os produtores e importadores não são obrigados a registar as substâncias 
utilizadas para investigação e desenvolvimento (I&D). Esta medida deveria ser extensiva aos 
utilizadores a jusante. A investigação científica e o desenvolvimento deveriam ser totalmente 
excluídos da proposta de regulamento REACH, a todos os níveis da cadeia de abastecimento, 
tendo em vista a promoção da inovação na Europa.

Alteração apresentada por Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini e 
Sergio Berlato

Alteração 191
Título I, capítulo 1, artigo 2, nº 1, alínea c ter) (nova)

c ter)  A substâncias estremes, em 
preparações ou em artigos, e em relação às 
quais os aspectos respeitantes ao ambiente 
ou à saúde humana sejam regidos pela 
legislação referida no anexo Ic,

Or. en

Justificação

A fim de reduzir os encargos resultantes de uma duplicação dos procedimentos e relatórios, o 
âmbito de aplicação do regulamento REACH deve ser claramente diferenciado dos domínios 
regulamentares que já são regidos por regulamentações comunitárias específicas. As 
utilizações e os efeitos sobre a saúde humana e o ambiente que estão adequadamente 
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regulamentados pela legislação comunitária em vigor devem ser excluídos do âmbito de 
aplicação geral do regulamento REACH.

Alteração apresentada por Philippe Busquin, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Péter Olajos, Antonios Trakatellis, Renate Sommer e Erna Hennicot-Schoepges

Alteração 192
Título I, capítulo 1, artigo 2, nº 1, alínea c bis) (nova)

c bis) Aos resíduos para reciclagem, na 
acepção do anexo IIB da Directiva 
91/156CEE,

Or. en

Justificação

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

Alteração apresentada por Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders 
Wijkman, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Miroslav 

Ouzký , Horst Schnellhardt,  Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis e Miroslav Mikolášik

Alteração 193
Título I, capítulo 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/CEE1 do Conselho de 
18 de Março de 1991 que altera a Directiva 
75/442/CEE relativa aos resíduos, 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, 
________________
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1JO L 78 de 26.3.1991, p. 32

Or. en

Justificação

A integração dos resíduos e das matérias-primas secundárias no âmbito de aplicação do 
regulamento REACH faria recair sobre as operações de reciclagem e de recuperação 
requisitos desproporcionados que não teriam qualquer benefício adicional para a saúde 
humana ou o ambiente. Além disso, os resíduos e os materiais utilizados como matérias-
primas secundárias devem ser excluídos do sistema REACH porque já estão adequadamente 
regulamentados pela legislação comunitária relativa aos resíduos e porque essa integração 
seria contrária aos objectivos ambientais da referida legislação (Sonik e outros).

Os resíduos e os materiais utilizados como matérias-primas secundárias obtidas a partir de 
operações de aproveitamento de resíduos ou como fonte de energia tal como definidos na 
directiva-quadro relativa aos resíduos ou pelas normas europeias devem ser excluídos do 
âmbito de aplicação do regulamento REACH porque já estão adequadamente 
regulamentados pela legislação comunitária relativa aos resíduos.

Além disso, os riscos para a saúde humana e para o ambiente decorrentes das operações de 
aproveitamento de resíduos tal como definidos no anexo IIB da directiva-quadro relativa aos 
resíduos são devidamente controlados nos termos da Directiva 96/61/CE do Conselho 
relativa à prevenção e controlo integrados da poluição, que obriga as instalações a obterem 
uma licença de exploração. A Directiva 91/156/CEE introduz o conceito de "matérias-primas 
secundárias obtidas a partir de resíduos" (Foglietta e outros +  Schnellhardt).

Esta alteração visa evitar uma dupla legislação sobre a mesma matéria, bem como os efeitos 
dissuasivos sobre a reciclagem e a recuperação dos resíduos. 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, os resíduos não estão sujeitos a autorização 
e a restrição, mas 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 estão abrangidas 
pela Directiva 91/156/CEE. Esta alteração está relacionada com as outras alterações aos 
artigos do título I ("Aspectos gerais")(Vernola e outros).

Alteração apresentada por Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders 
Wijkman e Miroslav Ouzký

Alteração 194
Título I, capítulo 1, artigo 2, nº 1, alínea c bis) (nova)

c bis) As substâncias integradas em 
preparações e artigos fabricados a partir de 
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preparações ou artigos reciclados,

Or. en

Justificação

A imposição dos requisitos do regulamento REACH ao papel reciclado poria em causa os 
esforços desenvolvidos pela UE no sentido de aumentar a reciclagem do papel. Além disso, 
as substâncias presentes no papel reciclado (após a reciclagem) têm origem no fabrico do 
papel virgem. Por conseguinte, essas substâncias já estão sujeitas aos requisitos do 
regulamento REACH durante a fase de produção/transformação e são avaliadas para efeitos 
de utilização no fabrico do papel. Analisar, registar, avaliar e notificar de novo essas 
substâncias para efeitos de uma utilização semelhante criaria encargos desnecessários.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt e Anne Laperrouze 

Alteração 195
Título I, capítulo 1, artigo 2, nº 1, alínea c bis) (nova)

c bis) As substâncias, preparações ou 
artigos que constituam resíduos na acepção 
da Directiva 75/442/CEE, 

Or. en

Justificação

Os resíduos devem ser excluídos do âmbito de aplicação do regulamento REACH pois já 
estão abrangidos por uma legislação comunitária específica. Todavia, este facto não invalida 
a obrigação de o fabricante ou importador de uma substância ter em conta o resíduo como 
um dos estádios do ciclo de vida da substância ao efectuar a avaliação de segurança química 
(ver alteração 4 ao ponto 0.2 do anexo I)(Dagmar Roth-Behrendt).

Esta alteração visa evitar a dupla legislação. 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, os resíduos não estão sujeitos a autorização e a 
restrição, mas não estão isentos da obrigação de registo. O registo dos resíduos é 
desnecessário, devendo os resíduos ser excluídos do âmbito de aplicação do regulamento 
REACH (Anne Laperrouze).

Alteração apresentada por Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 196
Título I, capítulo 1, artigo 2, nº 1, alíneas c bis) e c ter) (novo)
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c bis) A substâncias designadas como 
resíduos na acepção da Directiva 
75/442/CEE do Conselho.
c ter) A substâncias fabricadas ou 
importadas em quantidades inferiores a dez 
toneladas/ano/fabricante ou importador.

Or. de

Justificação

1. Importa evitar a dupla regulamentação. O regulamento específico "resíduos" é, 
relativamente às disposições REACH, adequado no que respeita à protecção da saúde 
humana e do ambiente. Os resíduos deveriam, por conseguinte, ser inteiramente excluídos do 
sistema REACH. 

2. As substâncias em quantidades inferiores a 10 t/a podem ser inteiramente excluídas dos 
requisitos do regulamento REACH, o que conduz a um desagravamento das PME e à 
concentração das disposições nos fluxos de substâncias presentes em quantidades 
consideráveis.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 197
Título I, capítulo 1, artigo 2, nº 1, alínea c bis) (novo)

c bis) As matérias-primas naturalmente 
ocorrentes não comercializadas junto do 
público e exclusivamente utilizadas em 
instalações no contexto de aplicações 
profissionais abrangidas pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 96/61/CE.

Or. de

Justificação

As matérias-primas orgânicas e inorgânicas contêm naturalmente substâncias CMR. Estes 
materiais altamente variáveis são exclusivamente utilizados a título profissional no contexto 
da produção de substâncias e preparações. Além do mais, estas instalações são regidas pela 
legislação relativa à prevenção e controlo integrados da poluição (Directiva 96/61/CE), bem 
como pela legislação da UE relevante em matéria de protecção no local de trabalho e do 
ambiente. As preocupações suscitadas pela utilização de matérias-primas naturais são já, por 
conseguinte, suficientemente abrangidas pela legislação existente.
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Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 198
Título I, capítulo 1, artigo 2, nº 1, alínea c bis) (novo)

c bis)  Ao transporte ferroviário, rodoviário, 
por via navegável interior, marítimo e 
aéreo de substâncias e preparações,

Or. en

Justificação

A legislação em vigor relativa aos transportes já é considerável, sendo conveniente evitar no 
regulamento REACH uma duplicação das disposições presentes nessa legislação. Este 
regulamento não tem por objectivo alterar quaisquer regras do sector dos transportes, pelo 
que é conveniente excluí-lo por razões de clareza.

Alteração apresentada por Robert Sturdy

Alteração 199
Título I, capítulo 1, artigo 2, nº 1, alínea c bis) (novo)

c bis)  Os resíduos destinados a eliminação 
definitiva, na acepção do anexo IIA da 
Directiva 91/156/CEE, 

Or. en

Justificação

A inclusão das matérias-primas secundárias no âmbito de aplicação do regulamento REACH 
teria um efeito dissuasivo sobre a reciclagem de algumas ligas metálicas. O regulamento 
deve especificar que os materiais definidos como resíduos estão excluídos do seu âmbito de 
aplicação. Esta medida evitaria igualmente uma duplicação relativamente à legislação 
respeitante aos resíduos.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle e Anja Weisgerber

Alteração 200
Título I, capítulo 1, artigo 2, nº 1, alíneas c bis), c ter), c quater) e c quinquies) (novas)

c bis) A géneros alimentícios e alimentos 
para animais abrangidos pelo Regulamento 
(CE) Nº 178/2002.
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c ter) Como aditivo alimentar em géneros 
alimentícios, abrangido pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 89/107/CEE.
c quater) Como aromatizante, abrangido 
pelo âmbito de aplicação da Directiva  
88/388/CEE.
c quinquies) Como aditivo na alimentação 
para animais, abrangido pelo âmbito de 
aplicação do Regulamento (CE) Nº 
1831/2003.

Or. de

Justificação

A previsão da não-aplicação do âmbito do regulamento REACH a estas substâncias 
permitiria a supressão pura e simples das excepções e isenções dos capítulos "Registo" e 
"Autorização".

Alteração apresentada por Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 201
Título I, capítulo 1, artigo 2, nº 1, alínea c bis) (nova) 

c bis) A substâncias utilizadas na reacção a 
problemas imprevistos que possam resultar 
numa degradação da qualidade ou numa 
paragem da produção, na condição de que: 
i) não seja possível efectuar previamente 
um registo por motivos de emergência, e 
ii) posteriormente seja efectuado um 
registo, na eventualidade de uma utilização 
repetida da substância, e
iii) a utilização imprevista respeite a 
legislação em vigor relativa à segurança 
dos trabalhadores.

Or. en

Justificação

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

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, 

Erna Hennicot-Schoepges, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik e Anne 

Laperrouze

Alteração 202
Título I, capítulo 1, artigo 2, nº 1 bis (novo) 

1 bis) O presente regulamento não se aplica 
na medida em que um substância seja 
usada:
- em medicamentos para utilização 
humana ou veterinária, abrangidos pelo 
âmbito de aplicação do Regulamento 
(CEE) nº 2309/93 do Conselho1, do 
Regulamento (CE) n° 726/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, da 
Directiva 2001/82/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho2 e da 
Directiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho3,
- em géneros alimentícios, abrangidos pelo 
âmbito de aplicação do Regulamento (CE) 
n° 178/2002 e da Directiva 88/388/CEE do 
Conselho de 22 de Junho de 1988 relativa à 
aproximação das legislações dos Estados-
Membros no domínio dos aromas 
destinados a serem utilizados nos géneros 
alimentícios e dos materiais de base para a 
respectiva produção, incluindo os aditivos 
alimentares, abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 89/107/CEE do 
Conselho e os aromatizantes, abrangidos 
pelo âmbito de aplicação da Decisão 
1999/217/CE da Comissão,
- em géneros alimentícios, abrangidos pelo 
âmbito de aplicação do Regulamento (CE) 
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n° 1831/2003 do Conselho, incluindo os 
aditivos, abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 70/524/CEE do 
Conselho,
- em alimentos para animais, abrangidos 
pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 82/471/CEE do Conselho4,
- em dispositivos médicos,
- em materiais destinados a entrar em 
contacto com géneros alimentícios, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 89/109/CEE do Conselho,
- em produtos fitofarmacêuticos, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 91/414/CEE do Conselho,
- em produtos biocidas, abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da Directiva 98/8/CE 
do Conselho.
________________
1 JO L 214 de 24.8.1993, p.1.
2 JO L 311 de 28.11.2001, p. 1.
3 JO L 311 de 28.11.2001, p. 67.
4 JO L 213 de 21.7.1982, p. 8.

Or. en

Justificação

Por motivos de simplificação e consolidação, todas as excepções ao âmbito de aplicação do 
regulamento devem ser reunidas numa única disposição. Estas excepções figuram em 
diversas partes do texto (ver artigos 4°, 8° e 53°) e em parte estão intimamente relacionadas 
com disposições de isenção (por exemplo, um género alimentício é uma preparação 
constituída por ingredientes alimentares e aditivos alimentares. Os aditivos alimentares estão 
isentos de registo, mas não os ingredientes alimentares ou os auxiliares de processamento. 
Não há razão para que lhes sejam aplicadas regras diferentes).

Relacionada com as alterações aos artigos 4°, 8° e n° 5 do artigo 53° (Oomen-Ruijten e 
outros + Anne Laperrouze)

As substâncias que já são abrangidas por actos legislativos verticais, devidamente 
transpostos, devem ser excluídas do âmbito de aplicação do regulamento REACH. Esta 
alteração está relacionada com as outras alterações aos artigos do título I ("Aspectos 
gerais")(Vernola e outros).
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Alteração apresentada por Martin Callanan 

Alteração 203
Título I, capítulo 1, artigo 2, nº 1 bis, 1 ter e 1 quater (novos)

1 bis.  O disposto nos títulos II, III,  V e VI 
não se aplica na medida em que uma 
substância seja fabricada ou importada 
para utilização nos seguintes produtos 
finais ou na medida em que uma 
substância seja usada no respectivo 
fabrico:
a) Em medicamentos para utilização 
humana ou veterinária, abrangidos pelo 
âmbito de aplicação do Regulamento (CE) 
nº 726/2004, da Directiva 2001/82/CE e da 
Directiva 2001/83/CE;
b) Em géneros alimentícios, na acepção do 
Regulamento (CE) nº 178/2002,
nomeadamente:
i)  como aditivo alimentar em géneros 
alimentícios, abrangido pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 89/107/CEE;
ii) como aromatizante em géneros 
alimentícios, abrangido pelo âmbito de 
aplicação da Decisão 1999/217/CE da 
Comissão;
c) Em alimentos para animais, 
nomeadamente:
i) como aditivo na alimentação para 
animais, abrangido pelo âmbito de 
aplicação do Regulamento (CE) nº 
1831/2003 relativo aos aditivos destinados à 
alimentação animal; e
ii) em alimentos para animais abrangidos 
pelo âmbito de aplicação da Directiva 
82/471/CEE;
d) Em materiais destinados a entrar em 
contacto com géneros alimentícios, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação do 
Regulamento (CE) nº 2004/1935;
e) Em produtos cosméticos, abrangidos 
pelo âmbito de aplicação da Directiva 
76/768/CEE;
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f) Em dispositivos médicos, abrangidos pelo 
âmbito de aplicação das Directivas 
92/385/CEE, 93/42/CEE ou 98/79/CE;
g) Em produtos fitofarmacêuticos, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 91/414/CEE;
h) Em produtos biocidas, abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da Directiva 98/8/CE;
1 ter.  O disposto no título VII não se aplica 
às utilizações das substâncias referidas no 
n° 2º bis, bem como nos seguintes casos:
a) Utilização como produto intermédio 
isolado nas instalações ou como produto 
intermédio isolado transportado;
b) Utilização como combustíveis para 
motores, abrangidos pela 
Directiva 98/70/CE;
c) Utilização como combustíveis em 
instalações de combustão móveis ou fixas 
de produtos derivados dos óleos minerais e 
utilização como combustíveis em sistemas 
fechados;
1 quater. O disposto nos título IV e X não 
se aplica às preparações referidas nas 
alíneas a) a f) do nº 2 bis nem às 
substâncias presentes nessas preparações.

Or. en

Justificação

Uma série de substâncias que já são abrangidas por outros actos comunitários estão isentas 
de vários requisitos do regulamento REACH.  Por exemplo, os produtos cosméticos, os 
materiais destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios, os produtos biocidas, os 
produtos fitofarmacêuticos e os dispositivos médicos já são regidos por uma regulamentação 
comunitária específica e, por conseguinte, devem ser isentos da obrigação de registo.  
Actualmente, as isenções a diversos requisitos figuram em várias partes do texto e, em 
particular:
• no n° 1 do artigo 4° do capítulo 1 do título II 
• nos n°s 5 e 6 do artigo 53° do capítulo 1 do título VII 
Consequentemente, o âmbito das excepções é difícil de determinar e é por vezes pouco claro.  
A presente alteração, apresentada pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, 
reúne todas as excepções numa única disposição, aditada ao artigo 2° do capítulo I do título 
I.  Esta consolidação e clarificação:
• evita no regulamento REACH uma duplicação das disposições presentes na legislação em 
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vigor;
• melhora a aplicação do texto, na medida em que o fabricante ou o importador podem 

determinar mais facilmente que domínios são abrangidos e, simultaneamente, evita 
possíveis erros e confusões. 

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 204
Título 1, capítulo 1, artigo 2, nº 1 bis e 1 ter (novos)

1 bis. 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:
a) Em medicamentos para utilização 
humana ou veterinária, abrangidos pelo 
âmbito de aplicação do Regulamento 
(CEE) nº 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;
b) Em géneros alimentícios, na acepção do 
Regulamento (CE) nº 178/2002, 
nomeadamente:
- como aditivo alimentar em géneros 
alimentícios, abrangido pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 89/107/CEE, e
- como aromatizante em géneros 
alimentícios, abrangido pelo âmbito de 
aplicação da Decisão 1999/217/CE da 
Comissão;
c) Em alimentos para animais, 
nomeadamente:
- 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 
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pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 82/471/CEE;
d) Em produtos fitofarmacêuticos, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 91/414/CEE;
e) Em produtos biocidas, abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da Directiva 98/8/CE;
f) Em dispositivos médicos, abrangidos pelo 
âmbito de aplicação das Directivas 
92/385/CEE, 93/42/CEE ou 98/79/CE;
g) Em materiais destinados a entrar em 
contacto com géneros alimentícios, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação do 
Regulamento (CE) nº 2004/1935.
1 ter. O presente regulamento aplica-se sem 
prejuízo da legislação comunitária relativa 
à protecção da segurança e da saúde dos 
trabalhadores no trabalho.

Or. en

Justificação

Todas as excepções ao âmbito de aplicação do regulamento REACH deveriam 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, podendo assim determinar rapidamente as 
obrigações a que estão sujeitas. 

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 
(como os pesticidas, os dispositivos médicos e os materiais destinados a entrar em contacto 
com géneros alimentícios) 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.

Alteração apresentada por Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis 

Alteração 205
Título I, capítulo 1, artigo 2, nº 2 

2. O presente regulamento aplica-se sem 
prejuízo:

Suprimido
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a) Da Directiva 89/391/CEE do Conselho;
b) Da Directiva 90/394/CEE;
c) Da Directiva 98/24/CE 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.

Or. de

Justificação

A presente alteração visa garantir a não-aplicação paralela de duas regulamentações 
(direito aplicável à protecção no local de trabalho e legislação em matéria de transporte). A 
proposta de regulamento requer a aplicação simultânea à mesma situação.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 206
Título I, capítulo 1, artigo 2, nº 2, alínea d)

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Relacionada com a alteração ao n° 1, alínea c bis) do artigo 2° (nova).

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 207
Título I, Capítulo 1, Artigo 2, nº 2, alínea d bis) (nova) 

d bis) Da legislação comunitária relativa ao 
ambiente.

Or. en
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Justificação

O regulamento REACH não tem por objectivo harmonizar as disposições relativas à 
protecção dos trabalhadores (ver alíneas a), b) e c)), nem a legislação comunitária relativa 
ao transporte de substâncias perigosas. O sistema REACH faculta informações sobre 
substâncias, que apoiarão a aplicação da legislação relativa à protecção dos trabalhadores e 
ao transporte, que se aplica sem alterações. 

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, 

Erna Hennicot-Schoepges e Anne Laperrouze

Alteração 208
Título I, capítulo 1, artigo 2, nº 2 bis (novo) 

2 bis. Para além das substâncias excluídas 
do âmbito de aplicação do regulamento nos 
termos do artigo 2°, não são abrangidas 
pelo âmbito de aplicação dos títulos II, VI, 
VII e VIII, tal como definido em cada um 
desses títulos, as substâncias cujos efeitos 
para a saúde humana e para o ambiente 
estejam adequadamente regulamentados 
por outras regulamentações comunitárias. 
A lista de substâncias isentas pode ser 
revista por uma Decisão da Comissão, 
adoptada em conformidade com o 
procedimento referido no nº 3 do artigo 
130º, com base numa recomendação da 
Agência ou por iniciativa da Comissão.

Or. en

Justificação

Esta cláusula geral estabelece (1) os critérios de isenção (“adequação”, como referido 
frequentemente na exposição de motivos) e (2) um mecanismo para uma fácil adaptação da 
lista de excepções/isenções a esses critérios (a fim de resolver os conflitos entre o 
regulamento REACH e a legislação sectorial que possam surgir posteriormente e ter em 
conta a evolução da legislação sectorial da UE). Esta foi igualmente a abordagem adoptada 
na Directiva 92/32/CEE do Conselho (que altera pela sétima vez a directiva relativa às 
substâncias perigosas).
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Alteração apresentada por Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini e 
Sergio Berlato

Alteração 209
Título I, Capítulo 1, Artigo 2, nº 2 bis (novo)

2 bis. O presente regulamento aplica-se a 
todas as substâncias, artigos e preparações 
introduzidas no território da União 
Europeia.
O presente regulamento aplica-se 
respeitando uma concorrência equitativa e  
leal entre os fabricantes de substâncias, 
artigos e preparações nos 
Estados-Membros e os fabricantes de 
substâncias, artigos e preparações nos 
países terceiros e os importam, sob 
qualquer forma, para o território da União 
Europeia.
Caso, na aplicação do presente 
regulamento, possam determinar-se 
condições mais favoráveis a essas 
importações do que às substâncias, às 
preparações e aos artigos de fabrico 
europeu, a Comissão adopta as medidas 
necessárias para restabelecer o tratamento 
equitativo.

Or. it

Justificação

A importação de alguns artigos, substâncias e preparações que não são submetidos às 
normas a que estão sujeitos os mesmos produtos fabricados na União Europeia pode ser 
favorecida pelo sistema REACH como proposto pela Comissão. O menor nível de controlos 
exigido ao produto importado torna-o menos oneroso, permite a utilização de um maior 
número de matérias-primas e não garante a protecção do ambiente e da saúde.
As normas UE já em vigor impõem parâmetros muito mais exigentes aos produtores europeus 
de substâncias químicas. Os importadores de artigos na União Europeia devem submeter-se 
às mesmas normas que se aplicam aos produtores europeus.

Alteração apresentada por Guido Sacconi 

Alteração 210
Título I, capítulo 1, artigo 2, nº 2 bis (novo)
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2 bis. 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) À proibição de ensaios em animais para 
os produtos cosméticos acabados e para os 
ingredientes ou combinações de 
ingredientes desses produtos; e
b) À colocação no mercado de produtos 
cosméticos cujos ingredientes ou 
combinações de ingredientes, ou a sua  
formulação final, tenham sido testados em 
animais.
Na medida em que uma substância 
utilizada exclusivamente como ingrediente 
cosmético seja abrangida pelo presente 
regulamento, não serão permitidos ensaios 
em animais para efeitos de qualquer 
avaliação exigida pelo presente 
regulamento respeitante a essa substância.

Or. en

Justificação

Substitui a alteração 18 apresentada pelo relator, tornando claro que o objectivo é evitar que 
os ensaios em animais para os produtos cosméticos, que foram proibidos nos termos da 
sétima alteração à directiva relativa aos produtos cosméticos, sejam reintroduzidos no 
âmbito do regulamento REACH.

Alteração apresentada por Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis e Miroslav Mikolášik

Alteração 211
Título I, Capítulo 1, Artigo 2, nº 2 bis (novo)

2 bis. O presente regulamento aplica-se a 
todas as substâncias, artigos e preparações 
introduzidas no território da União 
Europeia.
O presente regulamento não deve, de forma 
alguma, favorecer a disparidade de 
tratamento entre as substâncias, os artigos 
e as preparações produzidos na União 
Europeia e as substâncias, artigos e 
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preparações produzidos em países terceiros 
e  introduzidas no território da União 
Europeia.
A Comissão Europeia apresentará 
orientações destinadas a garantir a 
aplicação desta disposição.

Or. it

Justificação

O sistema REACH nos termos propostos pela Comissão oferece um baixo nível de protecção 
à produção europeia face à concorrência desleal dos países do exterior da União. As normas
UE já em vigor impõem parâmetros muito mais exigentes aos produtores europeus de 
substâncias químicas. Os importadores de artigos para a União Europeia devem submeter-se 
às mesmas normas que se aplicam aos produtores europeus. A alteração proposta solicita a 
instituição de um quadro regulamentar equilibrado para os produtores europeus e do 
exterior da União.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt e Chris Davies

Alteração 212
Título I, capítulo 1, artigo 2, nº 2 bis (novo)

2 bis. O presente regulamento aplica-se 
sem prejuízo das proibições e restrições 
previstas na Directiva 76/768/CEE do 
Conselho, na sua forma alterada, relativas:
a) Aos ensaios em animais para a 
formulação final de produtos cosméticos e 
para os ingredientes ou combinações de 
ingredientes desses produtos; e
b) À colocação no mercado de produtos 
cosméticos cujos ingredientes ou 
combinações de ingredientes, ou a sua 
formulação final, tenham sido testados em 
animais.
Na medida em que uma substância 
utilizada exclusivamente como ingrediente 
cosmético seja abrangida pelo presente 
regulamento, não serão permitidos ensaios 
em animais para efeitos de qualquer 
avaliação exigida pelo presente 
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regulamento respeitante a essa substância.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa salvaguardar as disposições da sétima alteração à directiva relativa aos 
produtos cosméticos respeitantes à proibição dos ensaios em animais e da comercialização
de produtos testados em animais.

Alteração apresentada por Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders 
Wijkman e Miroslav Ouzký

Alteração 213
Título I, capítulo 2, artigo 3, nº 1

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

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

Or. en

Justificação

A proposta utiliza uma definição de substância que se baseia na legislação que visa  
essencialmente regulamentar os produtos químicos fabricados.  A definição de substância 
dada na proposta exclui dos requisitos do regulamento as impurezas “que derivem do 
processo utilizado”.  É necessário especificar que esta isenção é extensiva às impurezas 
presentes na natureza.

Por razões práticas, seria extremamente difícil para as indústrias do papel e do papel de seda 
dar cumprimento aos requisitos da proposta de regulamento REACH no tocante às impurezas 
naturais que são extraídas da madeira juntamente com a celulose.
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Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 214
Título I, capítulo 2, artigo 3, nº 1

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

1.  Substância: um elemento químico e seus 
compostos, no estado natural ou obtidos por 
qualquer processo de fabrico, incluindo 
qualquer aditivo necessário para preservar a 
sua estabilidade e qualquer impureza que 
derive do processo utilizado, mas excluindo 
qualquer solvente que possa ser separado 
sem afectar a estabilidade da substância nem 
modificar a sua composição. Abrange os 
artigos que contenham uma substância 
estreme ou numa preparação, se essa 
substância se destinar a ser libertada em 
condições de utilização normais e 
razoavelmente previsíveis;

Or. en

Justificação

Os artigos que se destinam a libertar uma substância, como por exemplo uma carga de tinta 
ou um extintor de incêndio, devem ser sujeitos a requisitos adequados. Deveriam ser 
aplicadas as mesmas disposições a essas substâncias, independentemente do facto de estarem 
contidas num recipiente ou numa embalagem antes de serem libertadas. Se esta disposição 
não for alterada, esta categoria de produtos estará sujeita a menos exigências do que outros 
artigos.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges, Philippe Busquin, Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 215
Título I, capítulo 2, 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 constituem preparações 
especiais que devem ser avaliadas com base 
nas suas propriedades intrínsecas;
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Or. en

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. Quando a liga é arrefecida à temperatura 
ambiente, conserva a sua nova estrutura cristalina e as suas propriedades específicas.

Por serem preparações, as ligas estão isentas da obrigação de registo, mas a segurança da 
utilização de metais em ligas (de longe a principal utilização dos metais) está sujeita a 
avaliação. A fim de determinar correctamente os riscos potenciais associados ao tratamento 
das ligas, estas devem ser avaliadas com base nas suas propriedades intrínsecas e não em 
função dos riscos potenciais das substâncias que as compõem. Por esta razão, na directiva 
relativa às substâncias perigosas (1999/45/CE) a Comissão propôs-se analisar a necessidade 
de um método específico de classificação das ligas que tome em consideração as suas 
propriedades químicas específicas.

Embora no anexo I da proposta de regulamento REACH as ligas sejam consideradas como 
“preparações especiais”, este facto não é especificado na parte legislativa da proposta. Na 
ausência do reconhecimento de que as ligas são preparações especiais, a avaliação de cerca 
de 30,000 ligas comercializadas seria incorrecta, na medida em que essas ligas seriam 
avaliadas em função das propriedades dos seus componentes. Em consequência, as 
informações na cadeia de abastecimento seriam inexactas. A produção e a comunicação de 
informações precisas sobre os riscos das substâncias e preparações é um dos principais 
objectivos da proposta de regulamento REACH e uma questão essencial no tocante ao dever 
de prudência dos fabricantes de ligas (Oomen-Ruijten e outros).

Na actual proposta REACH, as ligas metálicas são consideradas "preparações", dado serem 
compostas por duas ou mais substâncias (metais). Porém, cada uma das substâncias funde-se 
na liga, dando lugar a uma nova substância, já não uma rede cristalina solúvel da qual 
deixam de poder ser extraídos por meios mecânicos e com propriedades completamente 
diferentes da substância original. O processo de arrefecimento da liga à temperatura 
ambiente permite assegurar as suas novas propriedades e estrutura de forma duradoura 
(Krahmer e outros).

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges e Philippe Busquin

Alteração 216
Título I, capítulo 2, artigo 3, nº 2 bis (novo)

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

Or. en

Justificação

A ONU adoptou uma definição de "liga metálica" no âmbito do sistema global harmonizado 
para a classificação e rotulagem de produtos químicos perigosos (GHS) que foi aprovada 
pelo Subcomité de Peritos do GHS do Conselho Económico e Social da ONU em Dezembro 
de 2002 e publicada em Março de 2003. Esta definição deveria ser incluída no regulamento 
REAC como uma nova definição.

A Comissão reconheceu a necessidade de um documento técnico de orientação (DTO), a 
elaborar pela indústria em consulta com a Comissão e os Estados-Membros, para a 
avaliação dos "metais", ou seja, os metais, ligas e compostos inorgânicos metálicos. Embora 
a legislação não possa fazer referência a um DTO, deve existir um vínculo claro entre a 
legislação e os materiais a que o DTO se aplica. Os compostos inorgânicos metálicos e os 
metais são "substâncias" na acepção do artigo 3°, mas as ligas não estão definidas.

Alteração apresentada por Robert Sturdy

Alteração 217
Título I, capítulo 2, artigo 3, nº 2 bis (novo)

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

Or. en

Justificação

Por razões práticas, o regulamento REACH deve incluir uma definição de "substâncias 
presentes na natureza".
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Alteração apresentada por Liam Aylward e Avril Doyle

Alteração 218
Título I, capítulo 2, 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 fabricado composto 
por uma ou mais substâncias e/ou por uma 
ou mais preparações ao qual, durante a 
produção, é dada uma forma, superfície ou 
desenho específico que é pertinente para a 
sua utilização final;

Or. en

Justificação

A definição proposta pela Comissão afasta-se consideravelmente da formulação 
historicamente utilizada pela UE para definir um artigo. É fundamental fazer uma distinção 
clara entre as substâncias/preparações e os produtos acabados, e a frase “mais determinante 
para a sua utilização final do que a sua composição química” é susceptível de gerar 
confusão. A definição alterada reflecte melhor o seu significado no contexto do regulamento.

Alteração apresentada por Jorgo Chatzimarkakis e Holger Krahmer

Alteração 219
Título I, capítulo 2, 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 produtos se 
os artigos forem vendidos entre entidades 
jurídicas distintas;

Or. en
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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 apresentada por Chris Davies, Frédérique Ries

Alteração 220
Título I, capítulo 2, artigo 3, nº 8 bis (novo)

8 bis.  “Produtor de artigos”: qualquer 
pessoa singular ou colectiva que:
- proceda ao fabrico e venda de produtos 
sob marca própria;
- proceda à revenda, sob marca própria, de 
produtos produzidos por outros 
fornecedores, não se considerando como 
produtor o revendedor caso a marca do 
produtor seja aposta no equipamento;
- proceda à importação de produtos para a 
Comunidade, enquanto actividade 
profissional.  

Or. en

Justificação

O regulamento REACH utiliza definições de produtores/importadores e utilizadores a jusante 
de substâncias químicas. É necessário incluir uma definição de importador e produtor de 
artigos que contemple igualmente o aspecto da aplicabilidade das obrigações do 
regulamento REACH relativas aos produtores que comercializam um produto sob marca  
própria. A fim de garantir a viabilidade do sistema, a definição de produtor deve basear-se 
na formulação utilizada nas directivas comunitárias em vigor.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle e Thomas Ulmer

Alteração 221
Título I, Capítulo 2, Artigo 3, nº 12

12. Utilização: qualquer transformação, 
formulação, consumo, armazenagem, 
conservação, tratamento, enchimento de 
recipientes, transferência entre recipientes, 

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

mistura, produção de um artigo ou qualquer 
outro tipo de uso suficientemente definido;

Or. de

Justificação

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

Alteração apresentada por Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle e Thomas Ulmer

Alteração 222
Título I, Capítulo 2, Artigo 3, nº 13 bis (novo)

13 bis. Categoria de exposição: 
classificação de perfis de exposição em 
categorias, que são determinadas em 
função das propriedades da substância e 
dos dados relativos à exposição.

Or. de

Justificação

A introdução de categorias de exposição facilitaria as obrigações do utilizador a jusante. 
Possíveis critérios de categorização: síntese das utilizações das substâncias com o mesmo 
perfil de exposição (nível, frequência, duração e via de exposição). A existência de  
categorias de exposição permite organizar em grupos aplicações diversas, para as quais é 
possível uma avaliação normalizada em termos de exposição. Assim, podem igualmente 
dispensar-se as avaliações de cada uma das fases do ciclo de vida do produto, dado que 
apenas a exposição efectiva é determinante para a avaliação do risco.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 223
Título I, Capítulo 2, Artigo 3, nº 13 bis (novo)

13 bis. Categoria de exposição:
classificação num grupo de utilizações. 
Uma categoria de exposição é constituída 
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pelos seguintes parâmetros:

• Tipo de exposição: oral, cutânea, por 
inalação, ambiente, sistema fechado

• Período de exposição: uma vez -
raramente - frequentemente - de forma 
duradoura

• Utilizador: comercial, consumidor final

Or. de

Justificação

Sem uma definição prévia e inequívoca das categorias de exposição não haverá, para o 
utilizador a jusante de produtos químicos, segurança jurídica e de planeamento. O 
regulamento deveria, por consequência, conter categorias de exposição por ramo de 
actividade abrangendo todas as utilizações, o que não só aumentaria a exequibilidade do 
sistema, mas também garantiria segurança jurídica ao utilizador a jusante e solucionaria 
amplamente o problema da protecção do "know-how".

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 224
Título I, capítulo 2, artigo 3, nº 14, parte introdutória

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 que 
é exclusivamente fabricada e consumida ou 
utilizada para processamento químico, tendo 
em vista a sua transformação noutra 
substância (a seguir denominada síntese) 
quer por ou em nome do seu fabricante, 
quer por outros fabricantes de produtos 
químicos que tenham comprado o produto 
intermédio para esse efeito. O volume da 
substância utilizada como produto
intermédio é abrangido pelo disposto no 
título IV e o volume vendido para outras 
utilizações específicas é abrangido pelo 
disposto no título II.

Or. en

Justificação

Muita substâncias são exclusiva ou predominantemente utilizadas como produtos intermédios 
no fabrico de outras substâncias químicas ou de polímeros. Um produto intermédio pode ser 
utilizado pela mesma entidade jurídica que é responsável pelo seu fabrico e pode também ser 
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vendido a terceiros como matéria-prima para transformação nas suas instalações. Em 
qualquer um dos casos, quando utilizada como produto intermédio, a substância é usada de 
acordo com as boas práticas de fabrico pela indústria química e em condições que garantem 
a segurança da saúde humana e do ambiente.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 225
Título I, capítulo 2, artigo 3, nº 14, alínea c)

c)  produto intermédio isolado transportado: 
um produto intermédio que não satisfaz os 
critérios de produto intermédio não isolado, 
transportado entre instalações ou fornecido a 
outras instalações;

c)  produto intermédio isolado transportado: 
um produto intermédio que não satisfaz os 
critérios de produto intermédio não isolado, 
transportado entre instalações ou fornecido a 
outras instalações, quer a propriedade do 
produto intermédio seja ou não transferida 
de uma entidade jurídica para outra;

Or. en

Justificação

As alíneas b) e c) do nº 14 do artigo 3º dão uma definição de produto intermédio isolado nas 
instalações e de produto intermédio isolado transportado. O nº 15 do artigo 3º define 
"instalações" como um único local onde são partilhados certos equipamentos e 
infra-estruturas.  Tanto a alínea b) como a alínea c) do nº 14 do artigo 3º não especificam se 
a transferência de propriedade do produto intermédio entre entidade jurídicas é autorizada.  
Se não for o caso, é provável que o produto intermédio transferido e utilizado por uma 
entidade jurídica seja abrangido pelo disposto no título IV, ao passo que o mesmo produto 
intermédio vendido a outra entidade jurídica, utilizado nas mesmas instalações ou noutro 
local, seria abrangido pelo disposto no título II.

Alteração apresentada por Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders 
Wijkman e Miroslav Ouzký

Alteração 226
Título I, capítulo 2, artigo 3, nº 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 
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remoção de impurezas;

Or. en

Justificação

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

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 227
Título I, Capítulo 2, Artigo 3, nº 19

19. Autoridade competente: a autoridade ou 
autoridades ou os organismos criados pelos 
Estados-Membros para cumprir as 
obrigações decorrentes do presente 
regulamento;

19. Autoridade competente: a Agência 
central criada para cumprir as obrigações 
decorrentes do presente regulamento;

Or. de

Justificação

A fim de precaver distorções de concorrência no mercado interno, todos os processos 
REACH deveriam ser levados a efeito pela agência central de produtos químicos.

Alteração apresentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer e Erna 

Hennicot-Schoepges

Alteração 228
Título I, Capítulo 2, Artigo 3, nº 20, parte introdutória

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

20. Substância de integração progressiva: 
uma substância que, durante o período 
compreendido entre 18 de Setembro de 
1981 e a data de entrada em vigor do 
presente regulamento, satisfaz pelo menos 
um dos seguintes critérios:
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Or. it

Justificação

O EINECS contém a lista das substâncias comercializadas em 18 de Setembro de 1981. Uma 
referência a essa data permitirá evitar aos produtores ter de provar que a substância era 
efectivamente comercializada durante os 15 anos que antecedem a data de entrada em vigor 
do presente regulamento.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 229
Título 1, capítulo 2, artigo 3, nº 22

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

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

Or. en

Justificação

Esta alteração especifica que a investigação e desenvolvimento orientados para o produto e 
para o processo pode abranger as substâncias estremes, em preparações ou em artigos. 
Relacionada com as alterações aos artigos 4º bis, 7º e nº 4 do artigo 34º.

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 230
Título I, Capítulo 2, Artigo 3, nº 22

22. Investigação e desenvolvimento 
orientados para o produto e para o 
processo: qualquer tipo de desenvolvimento 
científico relacionado com o 

22. Investigação e desenvolvimento 
orientados para o produto e para o 
processo: qualquer tipo de desenvolvimento 
científico (incluindo as preparações e os 
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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;

artigos utilizados para ensaios-piloto em 
condições reais) 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;

Or. it

Justificação

As mudanças propostas especificam mais claramente que o desenvolvimento do produto 
inclui também as preparações e artigos utilizados em ensaios-piloto em condições reais.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 231
Título I, Capítulo 2, Artigo 3, nº 23

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

23. Investigação e desenvolvimento 
científicos: qualquer tipo de experimentação 
científica, investigação ou análise química 
realizadas em condições controladas;

Or. de

Justificação

A limitação a uma tonelada restringe de forma inaceitável a liberdade da ciência e 
investigação.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 232
Título I, Capítulo 2, Artigo 3, nº 24

24. Utilização própria do registando: uma
utilização industrial ou profissional pelo
registando;

24. Categoria de exposição do registando: 
categoria de exposição que cobre a 
utilização industrial ou profissional por um
registando;
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Or. de

Justificação

Cf. justificação da alteração ao artigo 3º, nº 13 bis.

Alteração apresentada por Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis e Miroslav Mikolášik

Alteração 233
Título I, Capítulo 2, Artigo 3, nº 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 estreme, expressa com 
base nas propriedades químicas intrínsecas 
da própria substância, 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;

Or. it

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 apresentada por Guido Sacconi

Alteração 234

Utilização indesejável Utilização não apoiada
(A modificação aplica-se a todo o texto  
legislativo em apreciação, incluindo os 
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anexos; a aprovação da alteração implica 
adequações de teor técnico em todo o texto)

Or. it

Justificação

Substitui-se a noção de "utilização indesejável", pouco clara do ponto de vista jurídico, pela 
de "utilização não apoiada". A presente alteração está relacionada com a alteração ao nº 26 
do artigo 3º, do mesmo autor.

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 235
Título I, Capítulo 2, Artigo 3, nº 26

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

26. Utilização não apoiada: uma restrição à 
utilização na acepção do Título VIII ou 
uma decisão, ligada ao risco de exposição, 
no sentido de não incluir uma utilização 
identificada. O fabricante e/ou o 
importador notifica por escrito os seus 
utilizadores a jusante da referida decisão e 
das justificações correspondentes, no 
mínimo 18 meses antes do prazo a que se 
refere o artigo 21, nºs 1 e 2;

Or. it

Justificação

Estabelece uma ligação entre a decisão de não apoiar uma utilização a uma abordagem 
baseada no risco, e não a factores económicos. A nova definição é fundamental para  
assegurar que todas as utilizações seguras e identificadas de uma substância são registadas.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer e Erna 

Hennicot-Schoepges

Alteração 236
Título I, capítulo 2, artigo 3, nº 26
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26.  Utilização indesejável: uma utilização 
pelos utilizadores a jusante desaconselhada 
pelo registando;

26.  Utilização inadequada: uma utilização 
pelos utilizadores a jusante justificadamente 
desaconselhada pelo registando porque este 
a considera não segura ou 
economicamente inviável;

Or. en

Justificação

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

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 237
Título 1, capítulo 2, artigo 3, nº 26

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 238
Título I, Capítulo 2, Artigo 3, nº 26

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

26. Categoria de exposição indesejável: 
categoria de exposição da utilização pelos 
utilizadores a jusante desaconselhada pelo 
registando;

Or. de
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Justificação

Cf. justificação da alteração ao artigo 3º, nº 13 bis.

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 239
Título I, Capítulo 2, Artigo 3, nº 28

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

28. Por ano: por ano civil. No caso de novas 
substâncias, salvo indicação em contrário, 
as quantidades por ano são calculadas com 
base na média dos volumes de produção 
dos três anos civis imediatamente 
anteriores e durante os quais a substância 
tenha sido efectivamente produzida pelo 
fabricante;

Or. it

Justificação

O objectivo perseguido consiste em imprimir flexibilidade ao sistema REACH, tendo em 
conta as flutuações dos volumes de produção. Por outro lado, a alteração elimina o risco de 
uma empresa ter de obedecer repentinamente a requisitos mais elevados ou mais baixos 
devido às flutuações da procura. Para as substâncias que não tenham sido produzidas 
anteriormente, dever-se-ia ter apenas em consideração o ano corrente.

Alteração apresentada por Robert Sturdy

Alteração 240
Título 1, capítulo 2, artigo 3, nº 29 bis (novo)

29 bis. Toneladas de 
equivalente-exposição: a exposição 
estimada dos consumidores (não incluindo 
os trabalhadores que participam na 
produção, no fabrico e no transporte) a 
uma substância, calculada com base na 
multiplicação das toneladas da substância 
fabricada ou importada por ano por 
fabricante ou por importador, pela 
percentagem da tonelagem anual resultante 
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da exposição do consumidor à substância.

Or. en

Justificação

A actual prioridade baseada unicamente no volume não pode ser considerada uma indicação 
exacta de urgência, nem do risco potencial.  O grande número de minerais e minérios e de 
outros produtos naturais derivados sobrecarregaria o sistema durante a primeira fase do 
registo.  Por conseguinte, basear o calendário do registo exclusivamente na tonelagem 
fabricada ou importada anualmente causaria provavelmente atrasos na realização dos testes 
dos produtos químicos fabricados que são abrangidos pelo regulamento REACH. É 
necessária uma definição do termo "toneladas de equivalente-exposição", utilizado no artigo 
21º alterado.

Alteração apresentada por Robert Sturdy

Alteração 241
Título I, capítulo 2, artigo 3, nº 29 bis (novo)

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

Or. en

Justificação

É necessário incluir uma definição de resíduo, por razões de clareza.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 242
Título 1, capítulo 2, artigo 3, nº 29 bis (novo)

29 bis. Resíduo químico: uma substância 
ou preparação produzida durante o fabrico 
de produtos químicos para a qual não 
existe um uso benéfico e que deve ser 
eliminada em instalações de tratamento 
autorizadas por força de outra legislação. 
Os resíduos químicos, tal como definidos, 
não são abrangidos pelas disposições do 
presente regulamento.
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Or. en

Justificação

Contrariamente à legislação em vigor, a proposta de regulamento REACH não prevê uma 
derrogação geral para os resíduos. Por conseguinte, é necessário clarificar o estatuto dos 
resíduos e incluir uma definição dos mesmos no regulamento.

Alteração apresentada por Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, 

Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González, Alessandro Foglietta, Adriana 
Poli Bortone, Cristiana Muscardini e Sergio Berlato

Alteração 243
Título I, Capítulo 2, Artigo 3, nº 29 bis (novo)

29 bis. Pequena e Média Empresa: a 
definição constante da Recomendação, de 6 
de Maio de 2003, nº 2003/361/CE.

Or. it

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.(Vernola e outros)

As pequenas e médias empresas correm o risco de ser penalizadas com o sistema REACH. É, 
pois, necessário inserir um procedimento ad hoc para as mesmas e, consequentemente, 
fornecer, como definição, uma descrição do termo que será utilizado.
A presente alteração está relacionada com a alteração que introduz um novo artigo 35º bis.
(Foglietta e outros)

Alteração apresentada por Liam Aylward

Alteração 244
Título 1, capítulo 2, artigo 3, nº 29 bis (novo)

29 bis.  Utilização industrial de baixo 
risco/baixa exposição: uma utilização 
industrial relativamente à qual tenham sido 
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apresentadas provas consideradas 
satisfatórias pelas autoridades competentes 
dos Estados-Membros onde decorre essa 
utilização, de que o nível de exposição dos 
trabalhadores às substâncias e a 
eliminação, a emissão ou outra libertação 
de substâncias no ambiente serão reduzidos 
ao mínimo tecnicamente possível e que a 
utilização não apresenta um risco 
significativo para os trabalhadores, para o 
público ou para o ambiente.

Or. en

Justificação

É necessária uma definição clara de utilização industrial de baixo risco/baixa exposição, a 
fim de garantir que as disposições do artigo 57º ("concessão de autorizações") aplicáveis à 
utilização industrial de baixo risco/baixa exposição de substâncias sejam devidamente 
aplicadas. Esta alteração contribuirá para uma aplicação clara e transparente do 
regulamento, por forma a que a autorização de substâncias se baseie numa avaliação do 
risco para a saúde humana e para o ambiente.

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Alteração 245
Título 1, Capítulo 2, Artigo 3, nº 29 bis (novo)

29 bis. Lista de substâncias: lista gerida 
pela Agência de que constam dados sobre 
cada uma das substâncias pré-registadas, a 
qual, dividida em partes relativas às 
substâncias e respectivas utilizações, será 
parcialmente publicada na Internet.

Or. de

Justificação

A fim de evitar, precisamente às pequenas e médias empresas, uma multiplicidade de 
encargos, a Agência inscreve numa lista os dados relativos às substâncias e, sendo o caso, 
requer outros dados.
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Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Alteração 246
Título 1, Capítulo 2, Artigo 3, nº 29 ter (novo)

29 ter. Ordem de prioridades: uma de entre 
três ordens de prioridades atribuída a cada 
substância no âmbito do pré-registo e do 
registo segundo os critérios de toxicidade, 
quantidade e utilização, nos termos do 
Anexo IV bis, e que é determinante para o 
tratamento temporal em função do risco e 
para o volume dos dados necessários.

Or. de

Justificação

A fim de possibilitar, no contexto do registo e, sobretudo, do pré-registo, a elaboração de 
listas de prioridades orientadas para o risco, a par da quantidade total procede-se à 
avaliação da toxicidade e da exposição, em conformidade com um novo Anexo IV bis.

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Alteração 247
Título 1, Capítulo 2, Artigo 3, nº 29 quater (novo)

29 quater. Categoria de exposição e de 
utilização (CEU): categorização combinada 
de utilizações de natureza industrial e 
comercial, bem como por parte do 
consumidor, e de exposições, em função 
das vias de absorção  para o ser humano e 
para o ambiente, bem com em função da 
duração e frequência da exposição nos 
termos do Anexo Ia bis. 

Or. de

Justificação

A fim de possibilitar uma abordagem em função do risco, em lugar de uma mera abordagem 
quantitativa, são introduzidas no Anexo I a bis categorias de utilização e de exposição.
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Alteração apresentada por Frédérique Ries, Chris Davies

Alteração 248
Título I, capítulo 2, artigo 3, nº 29 bis (novo)

29 bis. Populações vulneráveis: seres 
humanos sensíveis, incluindo recém-
nascidos, bebés, crianças, mulheres 
grávidas, mulheres lactantes, doentes e 
imunodeprimidos, idosos, pessoas 
geneticamente sensíveis e outros grupos de 
risco identificados.

Or. en

Justificação

É necessária uma definição de população vulnerável, a fim de assegurar a identificação de 
populações sensíveis e permitir que sejam tomadas medidas adequadas para reduzir os riscos 
para estas populações e a exposição a que estão sujeitas.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 249
Título I, capítulo 2, artigo 3, nº 29 bis (novo)

29 bis. Populações vulneráveis: seres 
humanos sensíveis, incluindo recém-
nascidos, bebés, crianças, mulheres 
grávidas, mulheres lactantes e idosos.

Or. en

Justificação

É necessária uma definição de população vulnerável, a fim de assegurar a identificação de 
populações sensíveis e permitir que sejam tomadas medidas adequadas para reduzir os riscos 
para estas populações. A definição baseia-se na expressão "grupos de risco" da população, 
na acepção utilizada na recente resolução do Parlamento Europeu sobre o plano de acção 
europeu em prol do ambiente e da saúde (relatório Ries).

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 250
Título I, capítulo 2, artigo 3, nº 29 bis (novo)



AM\565896PT.doc 97/102 PE 357.816v01-00

PT

29 bis. Exposição: o contacto de seres 
humanos ou do ambiente com substâncias 
libertadas em condições de utilização 
normais e razoavelmente previsíveis. No 
âmbito da avaliação da exposição, a 
exposição será de preferência agrupada em 
categorias de exposição, tendo em conta as 
diferentes utilizações e as respectivas 
medidas de gestão dos riscos. Estas 
categorias podem, se for caso disso, ser 
reclassificadas de acordo com perfis de 
exposição mais específicos, a fim de 
garantir a eficácia da avaliação;

Or. en

Justificação

Para além das propriedades intrínsecas de uma substância, a utilização e a exposição às 
substâncias são elementos essenciais do regulamento REACH. Embora a proposta inclua 
uma definição de utilização, a definição de exposição é omissa.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 251
Título I, capítulo 2, artigo 3, nº 29 ter (novo)

29 ter. Categorias de exposição: as formas 
de exposição diferenciadas em função da 
via de exposição humana (oral, dérmica ou 
por inalação), ambiental (ar, água, solo, 
biota), do grau de possibilidade de 
estabelecer medidas de controlo da 
exposição (a nível industrial, profissional 
ou privado) e da provável duração, 
frequência e nível de exposição, como 
descrito no anexo Ic. 

Or. en

Justificação

Para que se possa realizar uma avaliação da exposição em função das diferentes utilizações, 
é introduzida uma definição de "categorias de exposição" e de "perfil de exposição". Graças 
à utilização de categorias exposição e/ou de perfis de exposição, a avaliação pode ser 
consideravelmente simplificada (ver a explicação dada no documento de trabalho anexo). 
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Tendo em vista uma estrutura e compreensão comuns destas categorias (em especial no caso 
das PME), é necessário descrevê-las - ou pelo menos os seus princípios  - num anexo do 
regulamento REACH, e não remeter apenas para a descrição dada num documento de 
orientação, como pretende a Comissão. 

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 252
Título I, capítulo 2, artigo 3, nº 29 quater (novo)

29 quater. Perfil de exposição: a descrição 
de uma exposição específica resultante de 
uma determinada utilização da substância.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao nº 29 ter do mesmo autor.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 253
Título I, Capítulo 2, Artigo 3, nº 29 bis (novo)

29 bis. Um produto derivado de plantas:  
substância complexa, obtida submetendo a 
planta, em todo ou em parte, a um 
tratamento físico, como a extracção, a 
destilação, a pressão, o fraccionamento, a 
purificação, a concentração ou a 
fermentação, cuja composição varia em 
função do género, da espécie, das 
condições de crescimento e de colheita da 
planta e do processo utilizado para o seu 
tratamento.

Or. fr

Justificação

Parece importante introduzir uma definição específica dos produtos derivados de plantas a 
fim de precisar um quadro para a isenção e assegurar a segurança jurídica.
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Os produtos derivados de plantas não são produtos em termos químicos como se precisa no 
projecto da Comissão, pelo que deve ser estabelecida uma distinção entre eles e as outras 
substâncias abrangidas pelo REACH.


