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Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt , Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, 
Cristiana Muscardini, Sergio Berlato, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 

Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate 
Sommer, Erna Hennicot-Schoepges e Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 403
Artigo 4, nº 1

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

Suprimido

a)  Em medicamentos para utilização 
humana ou veterinária, abrangidos pelo 
âmbito de aplicação do Regulamento 
(CEE) n.º 2309/93, da 
Directiva 2001/82/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho e da 
Directiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho,
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b)  Como aditivo alimentar em géneros 
alimentícios, abrangido pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 89/107/CEE do 
Conselho;
c)  Como aromatizante em géneros 
alimentícios, abrangido pelo âmbito de 
aplicação da Decisão 1999/217/CE da 
Comissão;
d)  Como aditivo na alimentação para 
animais, abrangido pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 70/524/CEE do 
Conselho;
e)  Em alimentos para animais, abrangidos 
pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 82/471/CEE do Conselho.

Or. en

Justificação

Os aspectos ambientais não foram devidamente tidos em conta na legislação comunitária que 
regulamenta esta matéria. Por conseguinte, não faz sentido isentar estes domínios das 
obrigações de registo (Sjöstedt).

Estas disposições estão agora incluídas no nº 1, alínea c ter), do artigo 2º (nova) e no anexo 
Ib bis (novo)(Foglietta e outros).

Por motivos de simplificação e consolidação, todas as excepções ao âmbito de aplicação do
regulamento deveriam ser reunidas numa única disposição, no caso vertente no artigo 2º (ver 
alteração ao artigo 2º). Relacionada com as alterações aos artigos 2º, 8º e nº 5 do artigo 53º 
(Oomen-Ruijten e outros).

Resulta da nova redacção do artigo 2º (Roth-Behrendt).

Alteração apresentada por Robert Sturdy

Alteração 404
Artigo 4, nº 1, alínea e bis) (nova)

e bis) Em produtos fitofarmacêuticos, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 91/414/CEE1.
______________
1JO L 230 de 19.8.1991, p.1.

Or. en
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Justificação

Esta alteração visa evitar no regulamento REACH uma duplicação das disposições da 
Directiva 91/414/CEE relativas às substâncias utilizadas em pesticidas, sem excluir os 
produtos fitofarmacêuticos do âmbito de aplicação geral do regulamento REACH.

Alteração apresentada por Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 405
Artigo 4, nº 1, alínea e bis) (nova)

e bis) Em substâncias que se inserem no 
âmbito da investigação e desenvolvimento, 
incluindo da investigação científica 
orientada para o produto e para o processo.

Or. de

Justificação

Investigação e desenvolvimento tecnológico constituem os pilares da competitividade da UE. 
A extraordinária importância de que a investigação e o desenvolvimento tecnológico se 
revestem para a Europa justifica a exclusão deste domínio da obrigação de registo prevista 
no regulamento REACH.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 406
Artigo 4, nº 2, alínea c bis) nova

c bis) As substâncias estremes ou em 
preparações, registadas em conformidade 
com o presente título por um fabricante ou 
importador e recicladas na Comunidade 
por outro fabricante ou importador que 
demonstre que:
i) a substância resultante do processo de 
reciclagem é a mesma que foi registada; e
ii) recebeu as informações referidas nos 
artigos 29º e 30º relativamente à substância 
registada.

Or. en

Justificação

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

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 407
Artigo 4, nº 3

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

3.  Os produtos intermédios isolados nas 
instalações e os produtos intermédios 
isolados transportados estarão isentos do 
disposto no capítulo 3, sem prejuízo dos 
capítulos 4, 5 e 6.

Or. en

Justificação

Os produtos intermédios não deveriam ser isentos da obrigação de registo.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 408
Artigo 4 bis (novo)

Artigo 4º-A
Derrogação do registo obrigatório para a 

investigação e o desenvolvimento 
orientados para o produto e para o 

processo
1. As substâncias fabricadas na 
Comunidade ou importadas para 
investigação e desenvolvimento orientados 
para o produto e para o processo estão 
isentas da obrigação de registo prevista nos 
artigos 5º, 6º, 16º e 19º durante um período 
de cinco anos, desde que o fabricante ou 
importador notifique à Agência, no formato 
especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108º, as 
informações seguintes:
a) A identidade do fabricante ou 
importador;
b) A identidade da substância;
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c) A classificação da substância, se existir;
d) A quantidade estimada; e
e) A lista de clientes, se existir.
A substância não será posta à disposição do 
grande público em nenhum momento, quer 
estreme quer numa preparação ou num 
artigo. A substância será manuseada pelo 
pessoal dos clientes ou do notificante em 
condições razoavelmente controladas. As 
quantidades remanescentes serão 
recolhidas para eliminação após o período 
de derrogação ou no final das actividades 
de investigação, consoante a data que 
ocorra primeiro.
2. A Agência atribuirá à notificação um 
número e uma data, que será a data de 
recepção da notificação pela Agência, e 
comunicá-los-á imediatamente ao 
fabricante ou importador em causa e 
transmitirá os dados notificados, bem como 
o número e a data, à autoridade competente 
do Estado-Membro em que a substância foi 
fabricada, importada ou utilizada para 
investigação e desenvolvimento orientados 
para o produto e para o processo.
3. A Agência pode decidir prorrogar o 
período de isenção de cinco anos por 10 
anos, no máximo, mediante pedido do 
fabricante ou do importador, se estes  
puderem demonstrar que essa prorrogação 
é justificada pelo programa de investigação 
e desenvolvimento. O notificante pode 
interpor recurso contra qualquer decisão 
negativa tomada neste domínio em 
conformidade com os artigos 87º, 88º e 89º.
4. A Agência e as autoridades competentes 
dos Estados-Membros em causa 
assegurarão sempre a confidencialidade 
das informações comunicadas nos termos 
do nº 1. 

Or. en
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Justificação

Esta alteração incentiva a investigação e o desenvolvimento orientados para o produto e 
para o processo (IDOPP) ao simplificar o requisito previsto na proposta, ao criar 
oportunidades para os utilizadores a jusante e ao manter a possibilidade de as autoridades 
intervirem. Deveria ser suficiente saber onde se processa a IDOPP, a fim de que, em caso de 
problema, as autoridades saibam a quem se devem dirigir e possam assim actuar 
rapidamente. As condições a preencher durante a execução das actividades de investigação 
garantirão a protecção da saúde humana e do ambiente.

As disposições relativas à IDOPP deveriam ser inseridas no início do título III como um novo 
artigo 4º bis, dado que contêm uma derrogação da obrigação geral de registo (relacionada 
com as alterações ao nº 22 do artigo 3º, ao artigo 7º e ao nº 4 do artigo 34º.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 409
Artigo 4 bis (novo)

Artigo 4º bis
Notificação das substâncias estremes ou em 

preparações
1. Salvo disposição em contrário do 
presente regulamento, qualquer fabricante 
de uma substância em quantidades iguais 
ou superiores a uma tonelada ou de uma 
substância que satisfaça um dos critérios 
enunciados nas alíneas a) a c) efectuará 
uma notificação à Agência.
Salvo disposição em contrário do presente 
regulamento, qualquer importador de uma 
substância, estreme ou numa preparação, 
em quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada ou de uma substância que 
satisfaça um dos critérios enunciados nas 
alíneas a) a c) notificará a Agência sobre 
as:
a) substâncias que satisfaçam os critérios 
de classificação como cancerígenas da 
categoria 1 ou 2, de acordo com a Directiva 
67/548/CEE;
b) substâncias que satisfaçam os critérios 
de classificação como mutagénicas da 
categoria 1 ou 2, de acordo com a Directiva 
67/548/CEE;
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c) substâncias que satisfaçam os critérios 
de classificação como tóxicas para a 
reprodução da categoria 1 ou 2, de acordo 
com a Directiva 67/548/CEE;
2. Qualquer fabricante ou importador de 
um polímero notificará a Agência dos 
monómeros ou de outras substâncias não 
registadas caso se trate de um monómero 
ou de uma outra substância não registada 
que satisfaça um dos critérios referidos nos 
termos do novo artigo 4º bis, nº 1, alíneas a) 
a c) ou quando se verifiquem ambas as 
condições seguintes:
a) o polímero é composto por 2% em peso 
(p/p) ou mais desse(s) monómero(s) ou 
outra(s) substância(s),
b) a quantidade total desse(s) monómero(s) 
ou dessa(s) outra(s) substância(s) perfaz 
uma tonelada ou mais por ano.
3. A apresentação de uma notificação 
far-se-á acompanhar da taxa estabelecida 
pela Agência.

Or. nl

Justificação

Para se determinar o grau de preocupação suscitado por uma substância, é necessário 
notificar certas informações à Agência antes do registo. Com base nestas informações, a 
substância será classificada quanto ao grau de preocupação que suscita (Pacote de 
prioridades Blokland).
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Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 410
Artigo 4 ter (novo)

Artigo 4º ter
Notificação das substâncias que fazem 

parte de artigos
Qualquer produtor ou importador de 
artigos notificará a Agência de qualquer 
substância contida nesses artigos sempre 
que se trate de uma substância que 
satisfaça um dos critérios referidos nos 
termos do novo artigo 4º bis, nº 1, alíneas a) 
a c).

Or. nl

Justificação

Para se determinar o grau de preocupação suscitado por uma substância, é necessário 
notificar certas informações à Agência antes do registo. Com base nestas informações, a 
substância será classificada quanto ao grau de preocupação que suscita (Pacote de 
prioridades Blokland).

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 411
Artigo 4 quater (novo)

Artigo 4º quater
Informações a prestar antes da notificação
1. Previamente à notificação requerida nos 
termos do nº 1 do novo artigo 4º bis, terão 
de ser prestadas as seguintes informações, 
apresentadas no formato especificado pela 
Agência em conformidade com o artigo 
108º:
a) a identidade do produtor ou importador, 
nos termos do ponto 1.1 do Anexo IV;
b) a identidade da(s) substância(s), nos 
termos dos pontos 2.1 e 2.2 do Anexo IV;
c) as informações sobre o fabrico da 
substância, nos termos do ponto 3.1 do 
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Anexo IV; estas informações cobrem o 
conjunto das utilizações identificadas do 
notificante;
d) a classificação e a rotulagem da 
substância, nos termos do ponto 4.1 do 
Anexo IV;
e) o grau de persistência nos termos do 
Anexo XII bis (novo);
f) a bioacumulação nos termos do Anexo 
XII bis (novo);
g) a (eco)toxicidade nos termos do Anexo 
XII bis (novo).
As informações sobre as prioridades
intrínsecas das substâncias devem 
preencher os critérios enunciados no artigo 
12º.
2.  A notificação ocorrerá nos 18 meses que 
se seguem à entrada em vigor do presente 
Regulamento.

Or. nl

Justificação

Paralelamente às informações gerais sobre o notificante, cabe a este último prestar 
informações, aquando da notificação, sobre a persistência, a bioacumulação e a 
(eco)toxicidade da substância em causa. Com base nestas informações, a substância será 
classificada quanto ao grau de preocupação que suscita (Pacote de prioridades Blokland). 

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 412
Artigo 4 quinquies (novo)

Artigo 4º quinquies
Isenções à notificação

1. O nº 1 do artigo 4º bis não é aplicável às 
substâncias referidas no artigo 8º.
2. O nº 1 do artigo 4º bis não é aplicável aos 
monómeros utilizados como produtos 
intermédios isolados nas instalações ou 
como produtos intermédios isolados 
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transportados.
3. O nº 1 do artigo 4º bis não é aplicável aos 
polímeros.

Or. nl

Justificação

As substâncias isentas de registo ao abrigo da proposta REACH também não devem ser 
objecto de notificação (Pacote de prioridades Blokland).

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 413
Artigo 4 sexies (novo)

Artigo 4º sexies
Classificação das substâncias consoante o 

grau de preocupação que suscitam
1. As substâncias são classificadas, em 
função do grau de preocupação que 
suscitam, nas quatro categorias seguintes:
a) as substâncias que suscitam muito 
grande preocupação,
b) as substâncias que suscitam grande 
preocupação,
c) as substâncias que suscitam 
preocupação,
d) as substâncias que suscitam pouca 
preocupação.
2. Quanto à persistência, utiliza-se a 
seguinte classificação: "não 
intrinsecamente biodegradável", 
"lentamente intrinsecamente degradável", 
"intrinsecamente biodegradável de forma 
adaptada ou incompleta" ou "rapidamente 
biodegradável".
3. Em relação à bioacumulação, utiliza-se 
um valor BCF (factor de bioconcentração).
4. Em relação à (eco)toxicidade, utiliza-se a 
NOEC (Concentração Sem Efeitos 
Observáveis).
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5. Substâncias que suscitam muito grande 
preocupação.
São classificadas como substâncias que 
suscitam muito grande preocupação as 
substâncias que preenchem um dos 
seguintes critérios:
a) as substâncias "não intrinsecamente 
biodegradáveis" com um valor BCF ≥500,
b) as substâncias "não intrinsecamente 
biodegradáveis" com um valor BCF ≥ 2000 
e NOEC ≤0.1 ml/L,
6. Substâncias que suscitam grande 
preocupação
São classificadas como substâncias que 
suscitam grande preocupação as 
substâncias que preenchem um dos 
seguintes critérios:
a) as substâncias "não intrinsecamente 
biodegradáveis com um valor BCF < 2000 
e NOEC ≤ 0.01 ml/L,
b) as substâncias "não intrinsecamente 
biodegradáveis"com um valor BCF 500 e 
1999 e NOEC ≤ 0.1mg/L,
c) substâncias "não intrinsecamente 
biodegradáveis"com um valor BCF entre 
2000 e 4999 e NOEC >1.0mg/L e ≤1.0mg/L,
d) as substâncias lentamente 
"intrinsecamente biodegradáveis"com um 
valor BCF ≥ 500 e NOEC  ≤ 0.1 mg/L,
e) as substâncias "intrinsecamente 
biodegradáveis" de forma adaptada ou 
incompleta com um valor BCF ≥ 2000 e 
NOEC ≤ 0.01 mg/L,
f) as substâncias "rapidamente 
biodegradáveis" com um valor BCF ≥ 2000 
e NOEC ≤ 0.01 mg/L.
7. Substâncias que suscitam preocupação
São classificadas como substâncias que 
suscitam preocupação as substâncias que 
preenchem um dos seguintes critérios:
a) as substâncias "não intrinsecamente 
biodegradáveis" com um valor BCF < 500 
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e NOEC  > 0.01 mg/L e  ≤ 0.1 mg/L,
b) as substâncias "não intrinsecamente 
biodegradáveis" com um valor BCF < 2000 
e NOEC > 0.1 mg/L e  ≤ 1.0 mg/L,
c) as substâncias "não intrinsecamente 
biodegradáveis" com um valor BCF entre 
2000 e 4999  e NOEC > 1.0 mg/L,
d) as substâncias lentamente 
"intrinsecamente biodegradáveis" com um 
valor BCF < 500 e NOEC ≤ 0.1 mg/L,
e) as substâncias lentamente 
"intrinsecamente biodegradáveis" e com 
NOEC > 0.1 mg/L e ≤ 1.0 mg/L ,
f) as substâncias lentamente 
"intrinsecamente biodegradáveis"com um 
valor BCF ≥ 2000  e NOEC > 1.0 mg/L,
g) as substâncias "intrinsecamente 
biodegradáveis" de forma adaptada ou 
incompleta com um BCF ≥ 2000 e NOEC ≤ 
0.01 mg/L,
h) as substâncias "intrinsecamente 
biodegradáveis" de forma adaptada ou 
incompleta e NOEC > 0.01 mg/L e ≤ 1.0
mg/L,
i) as substâncias "rapidamente 
biodegradáveis"com um valor BCF < 2000 
e NOEC  ≤ 0.01 mg/L,
j) as substâncias "rapidamente 
biodegradáveis"com NOEC > 0.01 mg/L e  
≤ 0.1 mg/L,
k) as substâncias "rapidamente 
biodegradáveis" com um BCF ≥ 100 e 
NOEC > 0.1 mg/L e  ≤ 1.0 mg/L.
8. Substâncias que suscitam pouca 
preocupação
São classificadas como substâncias que 
suscitam pouca preocupação as substâncias 
que preenchem um dos seguintes critérios:
a) as substâncias "não intrinsecamente 
biodegradáveis"com um valor BCF < 2000 
e NOEC > 1.0 mg/L,
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b) as substâncias lentamente 
"intrinsecamente biodegradáveis"com um 
BCF < 2000 e NOEC > 1.0 mg/L,
c) as substâncias "intrinsecamente 
biodegradáveis" de forma adaptada ou 
incompleta com NOEC > 1.0 mg/L,
d) as substâncias "rapidamente 
biodegradáveis"com um BCF < 100 e 
NOEC > 0.1 mg/L e ≤ 1.0 mg/L,
e) as substâncias "rapidamente 
biodegradáveis" com NOEC > 1.0 mg/L.

Or. nl

Justificação

As substâncias terão de ser classificadas consoante o grau de preocupação que suscitam com 
base na respectiva persistência, bioacumulação e (eco)toxicidade (Pacote de prioridades 
Blokland).

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 414
Artigo 5, nº 1

1. Salvo disposição em contrário do presente 
regulamento, qualquer fabricante de uma 
substância em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano 
apresentará um registo à Agência.

1. Salvo disposição em contrário do presente 
regulamento, qualquer fabricante de uma 
substância que suscita muito grande 
preocupação, independentemente do seu 
volume, ou de uma outra substância em 
quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano apresentará um registo à 
Agência.

Salvo disposição em contrário do presente 
regulamento, qualquer importador de uma 
substância, estreme ou numa preparação,
em quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano apresentará um registo à 
Agência.

Salvo disposição em contrário do presente 
regulamento, qualquer importador de uma 
substância que suscita muito grande 
preocupação ou de uma outra substância
em quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano, estreme ou numa 
preparação, apresentará um registo à 
Agência.

Or. nl
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Justificação

Em relação às substâncias que suscitam muito grande preocupação, os riscos 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 para o ambiente e a saúde pública (Pacote de prioridades Blokland).

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 415
Artigo 5, nº 1, parágrafo 1

1. Salvo disposição em contrário do presente 
regulamento, qualquer fabricante de uma 
substância em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano 
apresentará um registo à Agência.

1. Salvo disposição em contrário do presente 
regulamento, qualquer fabricante de uma 
substância em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano requererá 
um registo à Agência e, nesse contexto, 
apresentará todas as informações 
disponíveis.

Or. de

Justificação

Em conformidade com o princípio "uma substância – um registo", a recolha de dados não 
deve ter lugar por produtor/importador, mas, sim, por substância. O registando deve, por 
princípio, apresentar todos os dados de que dispõe, sendo necessária, para efeitos de registo, 
a presença de um conjunto de dados de base.

Alteração apresentada por Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 416
Artigo 5, nº 1

1. Salvo disposição em contrário do presente 
regulamento, qualquer fabricante de uma 
substância em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano 
apresentará um registo à Agência.

1. Salvo disposição em contrário do presente 
regulamento, qualquer fabricante de uma 
substância em quantidades iguais ou 
superiores a dez toneladas por ano 
apresentará um registo à Agência.

Salvo disposição em contrário do presente 
regulamento, qualquer importador de uma 
substância, estreme ou numa preparação, em 
quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano apresentará um registo à 

Salvo disposição em contrário do presente 
regulamento, qualquer importador de uma 
substância, estreme ou numa preparação, em 
quantidades iguais ou superiores a dez 
toneladas por ano apresentará um registo à 
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Agência. Agência. 

Or. de

Justificação

Cf. justificação da alteração ao artigo 2º, nº 1.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 417
Artigo 5, nº 1, parágrafo 2

Salvo disposição em contrário do presente 
regulamento, qualquer importador de uma 
substância, estreme ou numa preparação, em 
quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano apresentará um registo à 
Agência.

Salvo disposição em contrário do presente 
regulamento, qualquer importador de uma 
substância, estreme, numa preparação ou em 
artigos, em quantidades iguais ou superiores 
a uma tonelada por ano apresentará um 
registo à Agência.

Or. en

Justificação

Os artigos constituem uma das principais fontes de exposição às substâncias químicas. A 
maior parte dos artigos vendidos na UE são importados. Embora a utilização de substâncias 
em artigos fabricados na UE esteja sujeita à obrigação geral de registo, isso não acontece no 
caso dos artigos importados. Não há justificação para limitar o registo às substâncias 
importadas, estremes ou em preparações. Os importadores de artigos devem velar para que 
as substâncias que fazem parte desses artigos satisfaçam as mesmas exigências que as 
substâncias utilizadas em artigos fabricados na UE. Esta medida criaria condições 
equitativas entre os fabricantes da UE e os importadores.

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 418
Artigo 5, nº 1, parágrafo 2 bis (novo)

Salvo disposição em contrário do presente 
regulamento, qualquer fabricante ou 
importador de um artigo que contenha uma 
substância, estreme ou numa preparação, 
em quantidades iguais ou superiores a uma 
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tonelada por ano, destinada a ser libertada 
em condições de utilização normais e 
razoavelmente previsíveis, apresentará um 
registo à Agência.

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 Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 419
Artigo 5, nº 1 bis (novo)

1 bis. O disposto no nº 1 não se aplica a 
substâncias presentes em preparações em 
concentrações iguais ou inferiores a 0,1%.

Or. en

Justificação

A aplicabilidade do regulamento REACH deve ser melhorada, tendo em conta que os 
importadores podem ter sérias dificuldades em obter informações sobre substâncias 
presentes em preparações em quantidades insignificantes e podem incorrer em custos 
desproporcionados. Os importadores podem também ser fabricantes ou utilizadores a jusante 
da UE que necessitam das preparações enquanto componentes essenciais dos seus produtos.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges

Alteração 420
Artigo 5, nº 1 bis (novo)

1 bis. Não será necessário apresentar um 
registo à Agência, em conformidade com o 
nº 1, relativamente a uma substância 
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presente numa preparação se a 
concentração da substância na preparação 
for inferior ao menor dos seguintes valores:
a) As concentrações aplicáveis definidas no 
quadro constante do nº 3 do artigo 3º da 
Directiva 1999/45/CE;
b) Os limites de concentração constantes do 
anexo I da Directiva 67/548/CEE;
c) Os limites de concentração constantes da 
parte B do anexo II da 
Directiva 1999/45/CE;
d) Os limites de concentração constantes da 
parte B do anexo III da 
Directiva 1999/45/CE;
e) Os limites de concentração constantes de 
uma entrada acordada no inventário de 
classificação e rotulagem estabelecido ao 
abrigo do título X;
f) 0,1%, se a substância preencher os 
critérios estabelecidos no anexo XII.

Or. en

Justificação

1. Assegura a coerência com o mesmo requisito previsto no nº 2 do artigo 13º relativo ao 
relatório de segurança química das substâncias presentes em preparações.

2.  Na ausência destes limites, que conduzem à classificação de uma preparação como 
perigosa, os importadores teriam de analisar cada preparação, ou obter dados pertinentes 
junto de cada cadeia de abastecimento, relativamente a baixos níveis de concentração de 
uma lista de substâncias provavelmente interminável.

Alteração apresentada por Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 421
Artigo 5, nº 1 bis (novo)

1 bis. O registo a que se refere o nº 1 é 
desnecessário no caso de substâncias 
presentes numa preparação quando a 
concentração da substância na preparação 
é inferior à mais baixa concentração 
prevista numa das seguintes disposições:
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a)  as concentrações utilizáveis indicadas 
na tabela constante do nº 3 do artigo 3º da 
Directiva 1999/45/CE;
b) os limites de concentração previstos no 
Anexo I da Directiva 67/548/CEE;
c) 0,1 %, quando a substância satisfaça os 
critérios previstos no Anexo XII.

Or. de

Justificação

Inserção dos limiares previstos no artigo 13º para substâncias e preparações. Sem estes 
limiares, dever-se-ia igualmente ter em conta substâncias vestigiais, que não representam 
qualquer perigo para o ambiente e para a saúde, o que é desproporcionado. Importa garantir 
a não-obrigatoriedade de registo dos contaminantes vestigiais presentes em preparações, 
mas apenas das substâncias que excedam os limites de concentração.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 422
Artigo 5, nº 3, parágrafo 1

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

3. Qualquer fabricante ou importador de um 
polímero deverá apresentar à Agência um 
registo dos monómeros não registados ou de 
outras substâncias não registadas caso se 
verifiquem ambas as condições seguintes, a 
menos que esses monómeros sejam 
formados durante a síntese e não sejam 
isoláveis:

Or. fr

Justificação

Com efeito, certos monómeros são assim formados, não podendo, pois, ser isolados.

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

Alteração 423
Artigo 5, nº 3
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3. Qualquer fabricante ou importador de um 
polímero deverá apresentar à Agência um 
registo dos monómeros não registados ou de 
outras substâncias não registadas caso se 
verifiquem ambas as condições seguintes:

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

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

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

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

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

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

Or. it

Justificação

O texto estabelece uma clara distinção entre monómeros registados e não registados e a sua 
utilização na produção de polímeros. A presente alteração está ligada às outras alterações 
aos artigos constantes do Título II: Registo de substâncias.

Alteração apresentada por Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 424
Artigo 5, nº 3, alínea b)

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

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

Or. de
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Justificação

Cf. justificação da alteração ao artigo 2º, nº 1.

Alteração apresentada por Werner Langen e Françoise Grossetête

Alteração 425
Artigo 5, nº 3 bis (novo)

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

Or. de

Justificação

Protecção dos novos polímeros já notificados (Langen)

Os registos de substâncias já notificadas mantêm a sua validade e as regras derrogatórias 
para os intermediários podem aplicar-se aos monómeros não registados ou outras 
substâncias não registadas desses polímeros (Grossetête).

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 426
Artigo 5, nº 3 ter (novo)

3 ter. Qualquer fabricante ou importador 
de um polímero deverá igualmente 
apresentar à Agência um registo dos 
monómeros não registados ou de outras 
substâncias não registadas que suscitam 
muito grande preocupação.

Or. nl

Justificação

Em relação às substâncias que suscitam muito grande preocupação, os riscos 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 para o ambiente e a saúde pública (Pacote de prioridades Blokland).
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Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 427
Artigo 5, nº 4

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

4.  A apresentação de um registo far-se-á 
acompanhar da taxa estabelecida pela 
Agência. O registo de substâncias em 
quantidades compreendidas entre 1 e 10 
toneladas relativamente às quais o processo 
relativo aos riscos contenha todas as 
informações especificadas no anexo V está 
isento do pagamento de taxa.

Or. en

Justificação

Esta alteração incentiva a apresentação de informações completas relativas às substâncias 
em quantidades compreendidas entre 1 e 10 toneladas.

Trata-se da primeira de uma série de alterações que estabelecem um sistema mais flexível 
para as substâncias que serão registadas em quantidades compreendidas entre 1 e 10 
toneladas. O sistema identificará as substâncias prioritárias em relação às quais serão 
produzidas informações mais completas do que previsto na proposta da Comissão para 
benefício da saúde e do ambiente e, simultaneamente, permite reduzir os custos gerais das 
PME, tornando-os mais razoáveis.

O sistema proposto para as substâncias em quantidades compreendidas entre 1 e 10 
toneladas começa, na fase do registo, pela recolha de todas as informações disponíveis sobre 
os perigos de uma substância e de certas informações de base sobre a exposição, com base 
em categorias de exposição. Estes dois elementos do processo de registo permitirão:

– em primeiro lugar, orientar as empresas na utilização dos dados disponíveis, na revisão 
dos mesmos e na formulação de conclusões adequadas sobre a gestão dos riscos, o que se 
traduz numa melhor qualidade das fichas de segurança relativas às substâncias 
classificadas como perigosas e numa melhor orientação em matéria de utilização segura 
das substâncias não classificadas como perigosas. Esta medida reforçará a protecção da 
saúde humana e do ambiente comparativamente com a situação actual;

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

A fim de incentivar a apresentação de todas as informações disponíveis, o registo de 
substâncias cuja documentação sobre os riscos contenha todas as informações especificadas 
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no anexo V, na sua forma alterada, incluindo a informação sobre a toxicidade aguda e a 
biodegradação que não é exigida nos termos da proposta da Comissão, está isento do 
pagamento de taxa.

Na segunda fase do sistema proposto para as substâncias em quantidades compreendidas 
entre 1 e 10 toneladas, a Agência procederá a uma selecção dos processos de registo 
apresentados que não contenham todas as informações especificadas no anexo V, na sua 
forma alterada, destinada a identificar as substâncias que possam apresentar um risco 
elevado. Os critérios de despistagem são estabelecidos nessas alterações e, numa fase 
posterior, poderão ser acrescentados outros critérios pela Agência. Relativamente às 
substâncias identificadas na sequência da despistagem, os registandos terão de apresentar à 
Agência informações suplementares sobre os riscos, a fim de completar o conjunto de 
informação especificado no anexo V. Se mais do que uma empresa fabricar ou importar a 
mesma substância, apenas será exigido um único conjunto de informação e os custos serão 
partilhados. No caso das substâncias não identificadas na despistagem, esta informação não 
será exigida.

Assim, o sistema permitirá obter informações mais completas sobre as substâncias que 
apresentam um risco elevado, bem como evitar que sejam desperdiçados recursos escassos 
com outras substâncias que suscitam menores preocupações. Consequentemente, os recursos 
serão orientados para fins mais úteis.

Estas alterações inspiram-se nas ideias principais das propostas apresentadas por Malta e 
pela Eslovénia e são coerentes com a abordagem preconizada para os volumes de 10 a 
100 toneladas e superiores a 100 toneladas, tendo em vista o objectivo geral do 
desenvolvimento sustentável.

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

Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini e Sergio Berlato

Alteração 428
Artigo 5, nº 4, parágrafo 1 bis (novo)

A taxa deverá ser proporcionada ao tipo de 
processo de registo.

Or. it

Justificação

A fim de não sobrecarregar as PME, o montante da taxa fixada pela Agência para o registo 
deve ser proporcionado às informações fornecidas para o registo da substância. A presente 
alteração está relacionada com as outras alterações apresentadas aos artigos constantes do 
Título II: Registo de substâncias.
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Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 429
Artigo 5, nº 4 bis (novo)

4 bis. Todos os pedidos de registo serão 
objecto de uma auditoria independente 
antes da sua apresentação à Agência, e o 
relatório de auditoria será apresentado à 
Agência em simultâneo com o pedido de 
registo. A auditoria constitui garante de 
que o registo está completo e é de boa 
qualidade. A auditoria é executada por 
uma organização independente do 
registando, mas os encargos são suportados 
pelo registando. A Agência formulará 
orientações sobre estas auditorias de 
qualidade.

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 garantir a exactidão dos processos de registo.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 430
Artigo 5 bis (novo)

Artigo 5º bis
Notificação de substâncias de baixo volume
1. Qualquer fabricante ou importador de 
uma substância em quantidades 
compreendidas entre 10 kg e uma tonelada 
por ano apresentará à Agência uma 
notificação respeitante a essa substância.
2. A notificação de uma substância em 
quantidades compreendidas entre 10 kg e 
uma tonelada por ano incluirá todas as 
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seguintes informações, no formato 
especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108º, na medida 
em que o fabricante possa apresentá-las 
sem a realização de ensaios adicionais:
a) A identidade do fabricante ou 
importador, conforme especificado no 
ponto 1 do anexo IV;
b) A identidade da substância, conforme 
especificado no ponto 2 do anexo IV;
c) A classificação da substância;
d) Todas as informações existentes sobre as 
propriedades físico-químicas, ambientais 
ou em termos de saúde humana da 
substância.

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 Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 431
Artigo 6

Artigo 6º Suprimido
Obrigação geral de registo das substâncias 

que fazem parte de artigos
1.  Qualquer produtor ou importador de 
artigos apresentará à Agência um registo 
de qualquer substância contida nesses 
artigos caso se verifiquem todas as 
condições seguintes:
a)  a substância estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de uma 
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tonelada por produtor ou importador por 
ano, sendo cada tipo de artigo considerado 
separadamente,
b)  a substância cumprir os critérios para a 
classificação como perigosa, em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE,
c)  a substância se destinar a ser libertada 
em condições de utilização normais e 
razoavelmente previsíveis.
2.  Qualquer produtor ou importador de 
artigos notificará a Agência de qualquer 
substância contida nesses artigos, nos 
termos do disposto no nº 3, caso se 
verifiquem todas as condições seguintes:
a)  a substância estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano,
b)  a substância cumprir os critérios para a 
classificação como perigosa, em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE,
c)  o produtor ou importador souber ou for 
informado que a substância é susceptível de 
ser libertada em condições de utilização 
normais e razoavelmente previsíveis, 
embora esta libertação não constitua uma 
função prevista do artigo,
d)  a quantidade de substância libertada 
puder ter efeitos negativos para a saúde 
humana ou para o ambiente.
3.  Se se verificarem as condições 
enunciadas no nº 2, as informações a 
notificar, apresentadas no formato 
especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108º, incluirão 
o seguinte:
a)  A identidade e informações de contacto 
do produtor ou importador;
b)  O(s) eventual(ais) número(s) de registo 
mencionado(s) no nº 1 do artigo 18º;
c)  A identidade da(s) substância(s), 
conforme especificado no ponto 2 do 
anexo IV;
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d)  A classificação da substância;
e)  Uma breve descrição da(s) 
utilização(ões) do artigo;
f)  A gama de tonelagem da substância, por 
exemplo: 1-10 toneladas, 10-100 toneladas, 
etc.
4.  A Agência pode tomar decisões no 
sentido de exigir que os produtores ou 
importadores de artigos registem, nos 
termos do disposto no presente título, 
qualquer substância contida nesses artigos 
e notificada nos termos do nº 3.
5.  Os nºs 1 a 4 não se aplicam às 
substâncias que já tenham sido registadas 
para essa utilização por um agente a 
montante da cadeia de abastecimento.
6.  Os nºs 1 a 4 aplicar-se-ão três meses 
após o fim do prazo especificado no nº 3 do 
artigo 21º.
7.  Quaisquer medidas para a aplicação dos 
nºs 1 a 6 serão adoptadas em conformidade 
com o procedimento referido no nº 3 do 
artigo 130º.

Or. en

Justificação

Relacionada com a alteração ao nº 1 do artigo 5º dos mesmos autores. 

As disposições do artigo 6º só são de facto relevantes para os artigos importados, dado que a 
utilização de substâncias em artigos fabricados na UE já é abrangida pela obrigação geral 
de registo. Contudo, as disposições aplicáveis aos importadores são deficientes, pouco claras 
e criam uma situação de desigualdade entre os importadores e os fabricantes da UE, na 
medida em que os importadores podem beneficiar do registo efectuado pelos fabricantes da 
UE, e só se aplicam 11 anos após a entrada em vigor do regulamento. Por conseguinte, este 
artigo deve ser suprimido em conjugação com uma obrigação geral de registo das 
substâncias que fazem parte de artigos.
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Alteração apresentada por Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis e Miroslav Mikolášik

Alteração 432
Artigo 6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. O nº 1 não se aplica às substâncias já 
registadas para utilização na produção de 
um artigo por um agente a montante da 
cadeia de abastecimento.

a) a substância estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano,
b) a substância cumprir os critérios para a 
classificação como perigosa, em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE,
c) o produtor ou importador souber ou for 
informado que a substância é susceptível de 
ser libertada em condições de utilização 
normais e razoavelmente previsíveis, 
embora esta libertação não constitua uma 
função prevista do artigo,
d) a quantidade de substância libertada 
puder ter efeitos negativos para a saúde 
humana ou para o ambiente.
3. Se se verificarem as condições 3. As substâncias, as preparações e os 
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enunciadas no n.º 2, as informações a 
notificar, apresentadas no formato 
especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108.º, incluirão 
o seguinte:

artigos que não obedeçam às condições 
enunciadas no nº 1 não podem ser 
produzidas ou importadas.

a) A identidade e informações de contacto 
do produtor ou importador;
b) O(s) eventual(ais) número(s) de registo 
mencionado(s) no n.º 1 do artigo 18.º;
c) A identidade da(s) substância(s), 
conforme especificado no ponto 2 do 
anexo IV;
d) A classificação da substância;
e) Uma breve descrição da(s) 
utilização(ões) do artigo;
f) A gama de tonelagem da substância, por 
exemplo: 1-10 toneladas, 10-100 toneladas, 
etc.
4. A Agência pode tomar decisões no 
sentido de exigir que os produtores ou 
importadores de artigos registem, nos 
termos do disposto no presente título, 
qualquer substância contida nesses artigos 
e notificada nos termos do n.º 3.

4. Os prazos indicados no artigo 21º, nºs 1 a  
3, aplicam-se ao nº 1 do presente artigo.

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

5. As medidas para a aplicação do nº 1 são 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento referido no nº 3 do artigo 
130º.

6. Os n.os 1 a 4 aplicar-se-ão três meses 
após o fim do prazo especificado no n.º 3 do 
artigo 21.º.
7. Quaisquer medidas para a aplicação dos 
n.os 1 a 6 serão adoptadas em conformidade 
com o procedimento referido no n.º 3 do 
artigo 130.º.

Or. it

Justificação

O texto da Comissão oferece um baixo nível de protecção à produção europeia face à 
concorrência desleal dos países do exterior da União. A importação de determinados artigos 
e substâncias que não são submetidos às regras a que estão sujeitos os mesmos produtos 



AM\565897PT.doc 29/166 PE 357.817v01-00

PT

fabricados na UE seria assim favorecida, pois, com um menor nível de controlos, um produto 
importado seria menos oneroso e teria a possibilidade de ser fabricado a partir de um maior 
número de matérias-primas. 
Para tal, também as substâncias "ocultas" nos artigos devem ser regulamentadas da mesma 
forma que as substâncias declaradas, o que significa que deve ser introduzida a referência à 
quantidade de uma substância em cada artigo e ao critério do 0,1%.
Por outro lado, o sistema REACH não se deve limitar a regulamentar as substâncias 
classificadas perigosas em conformidade com a Directiva 67/548/CEE e as emitidas segundo 
uma "probabilidade razoável".

Alteração apresentada por Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle e Thomas Ulmer

Alteração 433
Artigo 6

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

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

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

a) a substância está presente em cada artigo
em quantidades superiores a uma tonelada 
por produtor ou importador por ano,

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

b) a concentração da substância ultrapassa  
0,1 em peso em cada componente de cada 
artigo,

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

c) a substância não está isenta da 
obrigação de registo.

2. Qualquer produtor ou importador de 
artigos notificará a Agência de qualquer 
substância contida nesses artigos, nos 
termos do disposto no n.º 3, caso se 
verifiquem todas as condições seguintes:
a) a substância estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano,
b) a substância cumprir os critérios para a 
classificação como perigosa, em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE,
c) o produtor ou importador souber ou for 
informado que a substância é susceptível de 
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ser libertada em condições de utilização 
normais e razoavelmente previsíveis, 
embora esta libertação não constitua uma
função prevista do artigo,
d) a quantidade de substância libertada 
puder ter efeitos negativos para a saúde 
humana ou para o ambiente.
3. Se se verificarem as condições 
enunciadas no n.º 2, as informações a 
notificar, apresentadas no formato 
especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108.º, incluirão 
o seguinte:
a) A identidade e informações de contacto 
do produtor ou importador;
b) O(s) eventual(ais) número(s) de registo 
mencionado(s) no n.º 1 do artigo 18.º;
c) A identidade da(s) substância(s), 
conforme especificado no ponto 2 do anexo 
IV;
d) A classificação da substância;
e) Uma breve descrição da(s) 
utilização(ões) do artigo;
f) A gama de tonelagem da substância, por 
exemplo: 1-10 toneladas, 10-100 toneladas, 
etc.
4. A Agência pode tomar decisões no 
sentido de exigir que os produtores ou 
importadores de artigos registem, nos 
termos do disposto no presente título, 
qualquer substância contida nesses artigos 
e notificada nos termos do n.º 3.
5. Os nºs 1 a 4 não se aplicam às substâncias 
que já tenham sido registadas para essa 
utilização por um agente a montante da 
cadeia de abastecimento.

2. O nº 1 não se aplica às substâncias que já 
tenham sido registadas para utilização por 
um agente a montante da cadeia de 
abastecimento para efeitos de fabrico do 
artigo.

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

3. Os produtos que não satisfaçam os 
requisitos previstos no nº 1 não podem ser 
fabricados, nem importados.

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

4. São aplicáveis ao nº 1 os prazos previstos 
nos nºs 1 a 3 do artigo 21º.
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artigo 130.º.

Or. de

Justificação

O artigo 6º da proposta da Comissão propicia apenas uma reduzida protecção da indústria 
transformadora estabelecida na UE contra a concorrência desleal procedente do exterior do 
território da UE. Dado serem mais reduzidas as exigências impostas a um artigo do mesmo 
tipo importado, o mesmo não só será mais barato, mas implicará também provavelmente a 
utilização de uma mais vasta panóplia de matérias-primas.
As alterações propostas introduzem condições-quadro equitativas para as empresas 
operantes no exterior e no interior do território da UE e garantem um máximo de protecção 
da saúde humana e do ambiente.

Alteração apresentada por Liam Aylward

Alteração 434
Artigo 6

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

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

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

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

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

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

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

c)  o funcionamento do artigo exigir a 
libertação da substância.

2.  Qualquer produtor ou importador de 
artigos notificará a Agência de qualquer 
substância contida nesses artigos, nos 
termos do disposto no nº 3, caso se 
verifiquem todas as condições seguintes:
a)  a substância estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de uma 
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tonelada por produtor ou importador por 
ano,
b)  a substância cumprir os critérios para a 
classificação como perigosa, em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE,
c)  o produtor ou importador souber ou for 
informado que a substância é susceptível de 
ser libertada em condições de utilização 
normais e razoavelmente previsíveis, 
embora esta libertação não constitua uma 
função prevista do artigo,
d)  a quantidade de substância libertada 
puder ter efeitos negativos para a saúde 
humana ou para o ambiente.
3.  Se se verificarem as condições 
enunciadas no nº 2, as informações a 
notificar, apresentadas no formato 
especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108º, incluirão 
o seguinte:
a)  A identidade e informações de contacto 
do produtor ou importador;
b)  O(s) eventual(ais) número(s) de registo 
mencionado(s) no nº 1 do artigo 18º;
c)  A identidade da(s) substância(s), 
conforme especificado no ponto 2 do 
anexo IV;
d)  A classificação da substância;
e)  Uma breve descrição da(s) 
utilização(ões) do artigo;
f)  A gama de tonelagem da substância, por 
exemplo: 1-10 toneladas, 10-100 toneladas, 
etc.
4.  A Agência pode tomar decisões no 
sentido de exigir que os produtores ou 
importadores de artigos registem, nos 
termos do disposto no presente título, 
qualquer substância contida nesses artigos 
e notificada nos termos do nº 3.
5.  Os nºs 1 a 4 não se aplicam às 
substâncias que já tenham sido registadas 
para essa utilização por um agente a 

2.  O nº 1 não se aplica às substâncias 
devidamente registadas para essa utilização.
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montante da cadeia de abastecimento.
6.  Os nºs 1 a 4 aplicar-se-ão três meses 
após o fim do prazo especificado no nº 3 do 
artigo 21º.

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

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

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

Or. en

Justificação

As obrigações do produtor ou importador de um artigo devem ser clarificadas, a fim de que 
as circunstâncias que devem ser ponderadas ao determinar se a substância "se destina" a ser 
libertada sejam claras. A definição de “utilização” incluída na proposta de regulamento tem 
um sentido tão amplo que praticamente qualquer actividade associada ao artigo, como a 
eliminação, a má utilização do artigo, as actividades de reparação e as utilizações 
desaconselhadas teria de ser tomada em consideração se a frase “em condições de utilização 
normais e razoavelmente previsíveis" for mantida.

O nº 2 do artigo 6º exige a notificação de qualquer substância cuja libertação não constitua 
uma função prevista do artigo, caso se verifiquem determinadas condições. A vasta gama de 
libertações deste tipo tornaria necessária a realização de análises exaustivas, demoradas e 
onerosas que não contribuiriam para uma verdadeira redução do impacto sobre a saúde 
humana e o ambiente.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 435
Artigo 6

Obrigação geral de registo das substâncias 
que fazem parte de artigos

Obrigação de registo das substâncias que 
fazem parte de artigos

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

A prestação de informações sobre 
determinadas substâncias constituintes dos 
artigos visados no Anexo XX é obrigatória. 
Apenas é obrigatório prestar informações 
sobre as substâncias visadas no Anexo YY. 
Sendo o caso, cumpre comunicar 
informações a todos os níveis da cadeia de 
abastecimento, sobre as substâncias 
presentes nestes artigos e, no que respeita 
ao público, via Internet ou através da 
aposição de um rótulo ao artigo em causa.

a) a substância estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de uma 
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tonelada por produtor ou importador por 
ano, sendo cada tipo de artigo considerado 
separadamente,
b) a substância cumprir os critérios para a 
classificação como perigosa, em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE,
c) a substância se destinar a ser libertada 
em condições de utilização normais e 
razoavelmente previsíveis.
2. Qualquer produtor ou importador de 
artigos notificará a Agência de qualquer 
substância contida nesses artigos, nos 
termos do disposto no n.º 3, caso se 
verifiquem todas as condições seguintes:
a) a substância estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano,
b) a substância cumprir os critérios para a 
classificação como perigosa, em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE,
c) o produtor ou importador souber ou for 
informado que a substância é susceptível de 
ser libertada em condições de utilização 
normais e razoavelmente previsíveis, 
embora esta libertação não constitua uma 
função prevista do artigo,
d) a quantidade de substância libertada 
puder ter efeitos negativos para a saúde 
humana ou para o ambiente.
3. Se se verificarem as condições 
enunciadas no n.º 2, as informações a 
notificar, apresentadas no formato 
especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108.º, incluirão 
o seguinte:
a) A identidade e informações de contacto 
do produtor ou importador;
b) O(s) eventual(ais) número(s) de registo 
mencionado(s) no n.º 1 do artigo 18.º;
c) identidade da(s) substância(s), conforme
especificado no ponto 2 do anexo IV;
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d) A classificação da substância;
e) ma breve descrição da(s) utilização(ões) 
do artigo;
f) A gama de tonelagem da substância, por 
exemplo: 1-10 toneladas, 10-100 toneladas, 
etc.
4. A Agência pode tomar decisões no 
sentido de exigir que os produtores ou 
importadores de artigos registem, nos 
termos do disposto no presente título, 
qualquer substância contida nesses artigos 
e notificada nos termos do n.º 3.
5. Os nºs 1 a 4 não se aplicam às 
substâncias que já tenham sido registadas 
para essa utilização por um agente a 
montante da cadeia de abastecimento.
6. Os nºs 1 a 4 aplicar-se-ão três meses 
após o fim do prazo especificado no n.º 3 do 
artigo 21.º.
7. Quaisquer medidas para a aplicação dos 
nºs 1 a 6 serão adoptadas em conformidade 
com o procedimento referido no n.º 3 do 
artigo 130.º.

Or. de

Justificação

O oneroso, mas previsivelmente pouco eficaz, processo de registo de determinadas 
substâncias presentes em artigos dará lugar a uma obrigação de rotulagem e publicação, que 
apenas será aplicável a determinados artigos e relativamente a determinadas substâncias.

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

Alteração 436
Artigo 6

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

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

a)  a substância estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de uma 

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

tonelada por produtor ou importador por 
ano, 

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

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

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

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

c bis)  a substância estiver presente nos 
artigos em concentrações superiores ao 
menor dos seguintes valores:
i)  as concentrações aplicáveis definidas no 
quadro constante do nº 3 do artigo 3º da 
Directiva 1999/45/CE;
ii)  os limites de concentração constantes 
do anexo I da Directiva 67/548/CEE;
iii)  os limites de concentração constantes 
da parte B do anexo II da 
Directiva 1999/45/CE;
iv)  os limites de concentração constantes 
da parte B do anexo III da 
Directiva 1999/45/CE;
v)  os limites de concentração constantes de 
uma entrada acordada no inventário de 
classificação e rotulagem estabelecido ao 
abrigo do título X;
vi)  0,1%, se a substância preencher os 
critérios estabelecidos no anexo XII.

2.  Qualquer produtor ou importador de 
artigos notificará a Agência de qualquer 
substância contida nesses artigos, nos
termos do disposto no n.º 3, caso se 
verifiquem todas as condições seguintes:
a)  a substância estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano,
b)  a substância cumprir os critérios para a 
classificação como perigosa, em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE,
c)  o produtor ou importador souber ou for 
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informado que a substância é susceptível de 
ser libertada em condições de utilização 
normais e razoavelmente previsíveis, 
embora esta libertação não constitua uma 
função prevista do artigo,
d)  a quantidade de substância libertada 
puder ter efeitos negativos para a saúde 
humana ou para o ambiente.
3.  Se se verificarem as condições 
enunciadas no nº 2, as informações a 
notificar, apresentadas no formato 
especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108º, incluirão 
o seguinte:
a)  A identidade e informações de contacto 
do produtor ou importador;
b)  O(s) eventual(ais) número(s) de registo 
mencionado(s) no nº 1 do artigo 18º;
c)  A identidade da(s) substância(s), 
conforme especificado no ponto 2 do 
anexo IV;
d)  A classificação da substância;
e)  Uma breve descrição da(s) 
utilização(ões) do artigo;
f)  A gama de tonelagem da substância, por 
exemplo: 1-10 toneladas, 10-100 toneladas, 
etc.
4.  A Agência pode tomar decisões no 
sentido de exigir que os produtores ou 
importadores de artigos registem, nos 
termos do disposto no presente título, 
qualquer substância contida nesses artigos 
e notificada nos termos do nº 3.
5. Os nºs 1 a 4 não se aplicam às 
substâncias que já tenham sido registadas 
para essa utilização por um agente a 
montante da cadeia de abastecimento.

2.  O nº 1 não se aplica às substâncias 
registadas para essa utilização.

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

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

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

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

Or. en

Justificação

As disposições relativas às substâncias presentes nos artigos acabados são muito 
importantes, pois terão um impacto considerável na competitividade das indústrias da UE 
que visam os utilizadores a jusante. Tendo em vista a realização da Agenda de Lisboa e o 
objectivo de assegurar um elevado nível de protecção do ambiente, o artigo 6º deve ser 
alterado.

Esta disposição da proposta da Comissão tem implicações comerciais importantes e confere 
um forte incentivo à produção de artigos fora da UE.

Esta alteração do artigo 6º assegura a coerência com os requisitos de registo das substâncias 
e das substâncias presentes em preparações (nº 2 do artigo 13º) e com os requisitos de 
autorização (nº 7 do artigo 53º) do regulamento REACH, bem como com os valores-limite 
constantes de outras regulamentações comunitárias em que são especificados valores 
semelhantes (67/548/CEE, 1999/45/CE).

Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 437
Artigo 6

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

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

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

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

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

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

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

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

c bis) a substância não tiver sido registada 
para essa utilização por um agente a 
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montante da cadeia de abastecimento.
2.  Qualquer produtor ou importador de 
artigos notificará a Agência de qualquer 
substância contida nesses artigos, nos 
termos do disposto no nº 3, caso se 
verifiquem todas as condições seguintes:

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

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

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

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

b) a Agência tenha motivos para suspeitar 
que:

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

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

c) a substância não foi registada para essa 
utilização.

d) a quantidade de substância libertada 
puder ter efeitos negativos para a saúde 
humana ou para o ambiente.
3.  Se se verificarem as condições 
enunciadas no nº 2, as informações a 
notificar, apresentadas no formato 
especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108º, incluirão 
o seguinte:
a)  A identidade e informações de contacto 
do produtor ou importador;
b)  O(s) eventual(ais) número(s) de registo 
mencionado(s) no nº 1 do artigo 18º;
c)  A identidade da(s) substância(s), 
conforme especificado no ponto 2 do 
anexo IV;
d)  A classificação da substância;
e)  Uma breve descrição da(s) 
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utilização(ões) do artigo;
f)  A gama de tonelagem da substância, por 
exemplo: 1-10 toneladas, 10-100 toneladas, 
etc.
4.  A Agência pode tomar decisões no 
sentido de exigir que os produtores ou 
importadores de artigos registem, nos 
termos do disposto no presente título, 
qualquer substância contida nesses artigos 
e notificada nos termos do nº 3.
5.  Os nºs 1 a 4 não se aplicam às 
substâncias que já tenham sido registadas 
para essa utilização por um agente a 
montante da cadeia de abastecimento.
6.  Os nºs 1 a 4 aplicar-se-ão três meses após 
o fim do prazo especificado no nº 3 do artigo 
21º.

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

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

4. Quaisquer medidas para a aplicação dos 
nºs 1 a 4 serão adoptadas em conformidade 
com o procedimento referido no nº 3 do 
artigo 130º.

Or. en

Justificação

A formulação da proposta não é clara nos casos em que se refere que o artigo "contém" uma 
determinada substância ou a substância está "presente" no artigo. Essa redacção deve ser 
coerente e a supressão da palavra "contida" constitui, por conseguinte, uma clarificação. A 
expressão "tipo de artigo" não se encontra definida na proposta e deve ser suprimida a fim de 
evitar a incerteza jurídica. O aditamento de uma nova alínea no nº 1 do artigo 6º especifica 
que as informações sobre as substâncias presentes nos artigos são comunicadas a jusante da 
cadeia de abastecimento se a produção de um produto constituir uma utilização prevista. 
Este facto deve ser especificado no nº 1 do artigo 6º e não no nº 5 do artigo 6º.

O nº 2 do artigo 6º incide sobre as substâncias cuja libertação não constitui uma função 
prevista do artigo. Nos termos da proposta da Comissão, a decisão da Agência de exigir um 
registo e, por conseguinte, de esclarecer um caso dúbio, está dependente de uma "auto-
queixa" por parte do produtor ou do importador dos artigos em conformidade com o nº 2 do 
artigo 6º. A Agência deveria estar habilitada a exigir essas informações se suspeitar a 
existência de um risco (o que garante igualmente a compatibilidade com as disposições da 
OMC). A fase de notificação é supérflua em tais situações.
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Alteração apresentada por Christofer Fjellner

Alteração 438
Artigo 6, nº 1

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

1. A Agência pode decidir que o produtor 
ou importador de artigos registe qualquer 
substância contida nesses artigos, em 
conformidade com o disposto no presente 
Título, caso se verifiquem todas as 
condições seguintes:

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

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

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

b) a Agência tiver razões para suspeitar 
que:

i) a substância é libertada pelo produto
ii) a substância libertada pelo produto 
apresenta um risco para a saúde humana e 
o ambiente.

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

c) a substância não tiver sido registada para 
os fins em causa.

Or. sv

Justificação

Com base nos conhecimentos recolhidos pela Agência, é mais eficaz que esta avalie que 
artigos devem ser sujeitos a registo. Além disso, ao colocar o ónus da prova na Agência, 
poderemos cumprir as nossas obrigações no âmbito da OMC.

Alteração apresentada por Chris Davies, Frédérique Ries

Alteração 439
Artigo 6, nº 1

Obrigação geral de registo das substâncias
que fazem parte de artigos

Obrigação geral de notificação dos produtos 
químicos autorizados em artigos

1.  Qualquer produtor ou importador de 
artigos apresentará à Agência um registo de 
qualquer substância contida nesses artigos 

Qualquer produtor de um tipo de artigo
notificará à Agência, nos termos do 
disposto no nº 2, de qualquer substância
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caso se verifiquem todas as condições 
seguintes:

contida nesses artigos acima de um nível 
mínimo de concentração se a substância 
cumprir os critérios referidos nas alíneas a) 
a e) do artigo 54º ou tiver sido identificada 
nos termos da alínea f) do artigo 54º. 

a)  a substância estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano, sendo cada tipo de artigo considerado 
separadamente,
b)  a substância cumprir os critérios para a 
classificação como perigosa, em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE,
c)  a substância se destinar a ser libertada 
em condições de utilização normais e 
razoavelmente previsíveis.

Or. en

Justificação

O artigo 6° deveria constituir a base jurídica para o desenvolvimento de instrumentos de 
gestão da utilização de produtos químicos de elevado risco em artigos de consumo. Em vez de 
identificar se e em que medida os produtos químicos que cumprem os critérios do artigo 54° 
são libertados ou são susceptíveis de ser libertados e têm efeitos nocivos para a saúde 
humana ou para o ambiente, o regulamento REACH deveria ter por objectivo gerir a 
utilização desses produtos químicos contidos en artigos de consumo, independentemente da 
tonelagem e da origem do produto. O processo de notificação será aplicável 6 anos após a 
entrada em vigor do regulamento REACH e basear-se-á em notas de orientação que serão 
introduzidas progressivamente, a título voluntário, 3 anos após a entrada em vigor do 
regulamento REACH. O tipo de artigo e os níveis mínimos de concentração deveriam ser 
contemplados e definidos nas notas de orientação. O objectivo das orientações e do processo 
de notificação é colmatar as lacunas dos conhecimentos actuais (ou seja, actualmente são 
escassas as informações disponíveis na cadeia de abastecimento do produto) e dar um 
panorama geral da utilização dos produtos químicos de elevado risco por categoria de 
produto.

Alteração apresentada por Satu Hassi

Alteração 440
Artigo 6, nº 1

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

1.  Qualquer produtor ou importador de 
artigos apresentará à Agência um registo de 
qualquer substância contida nesses artigos 
caso se verifiquem todas as condições 
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seguintes: seguintes:
a)  a substância estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano, sendo cada tipo de artigo considerado 
separadamente,

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

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

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

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

c) a substância estiver presente em 
concentrações superiores a 0,1% nesses 
artigos ou em materiais homogéneos desses 
artigos.

Or. en

Justificação

Os artigos constituem uma das principais fontes de exposição às substâncias químicas. 
Impõe-se, por conseguinte, que a utilização de substâncias perigosas nos artigos seja sujeita 
à obrigação geral de registo. A referência ao "tipo de artigo" é inaceitável, na medida em 
que carece totalmente de clareza (por exemplo, uma cadeira com braços e uma cadeira sem 
braços corresponderão a um ou a dois tipos de artigos?). O volume total dos produtos 
importados constitui a única referência precisa. Este mesmo critério foi igualmente escolhido 
para as substâncias e as preparações. Limitar a obrigação de registo às substâncias 
perigosas presentes nos artigos e destinadas a ser libertadas revela-se insuficiente, 
porquanto não existe praticamente nenhum artigo que preencha essa condição. Todas as 
substâncias perigosas presentes em artigos acima de uma determinada concentração 
deveriam ser sujeitas à obrigação de registo. 

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 441
Artigo 6, nº 1

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

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

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

a)  a substância estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano,
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b)  a substância cumprir os critérios para a 
classificação como perigosa, em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE,

b) a substância cumprir os critérios referidos 
nas alíneas a) a e) do artigo 54° ou tiver 
sido identificada nos termos da alínea f) do 
artigo 54º,

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

Or. en

Justificação

A fim de evitar que os produtores de artigos da UE sejam colocados numa situação de 
desvantagem concorrencial em relação aos importadores de artigos para a UE, é necessário 
inserir no regulamento REACH uma obrigação de registo limitada para as substâncias 
presentes em artigos.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller, Anne Ferreira e 
Marie-Noëlle Lienemann,

Alteração 442
Artigo 6, nº 1

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

1. Qualquer produtor ou importador de 
artigos apresentará à Agência um registo de 
qualquer substância contida nesses artigos se
a substância estiver presente nos artigos 
numa quantidade agregada de mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano.

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

b)  a substância cumprir os critérios para a 
classificação como perigosa, em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE,
c)  a substância se destinar a ser libertada
em condições de utilização normais e 
razoavelmente previsíveis.

Or. en
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Justificação

O volume mais baixo dos componentes é o limite de 1 tonelada de produtos químicos por tipo 
de artigo. Qualquer tentativa de aplicação deste limite constituiria um pesadelo jurídico, 
dado que os importadores poderão dividir as importações por inúmeros tipos de artigo 
(cadeiras vermelhas, cadeiras azuis) e argumentar que o limite de uma tonelada não foi 
ultrapassado no caso de um dado tipo de artigo. A saúde pública e o ambiente seriam mais 
bem protegidos se o limiar aplicável para efeitos de registo aos produtos químicos
incorporados em artigos importados fosse calculado por importador e não por tipo de artigo, 
como acontece com as substâncias e preparações (Jørgensen e outros).

A saúde e o ambiente seriam mais bem protegidos se o limiar aplicável para efeitos de registo 
fosse definido em função das quantidades agregadas importadas por cada produtor e não em 
função das quantidades por tipo de artigo. A supressão da condição relativa a uma eventual 
libertação da substância do artigo facilita a aplicação desta disposição e aumenta a certeza 
jurídica. Por último, o âmbito de aplicação do registo das substâncias contidas nos artigos 
importados deve ser idêntico ao estabelecido para as substâncias produzidas na UE 
(Ferreira e outros).

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 443
Artigo 6, nº 1

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

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

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

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

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

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

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

Or. el

Justificação

Assegura a importação separada em pequenas quantidades e evita erros de interpretação dos 
termos.
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Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-
Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer

Alteração 444
Artigo 6, nº 1

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

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

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

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

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

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

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

c) a libertação da substância constituir uma 
função prevista do artigo em condições de 
utilização normais e razoavelmente 
previsíveis, e
c bis) a substância estiver presente nos 
artigos em concentrações iguais ou 
superiores ao menor dos seguintes valores:
i) as concentrações especificadas no anexo 
I da Directiva 67/548/CEE, ou
ii) as concentrações especificadas nas 
partes A e B do anexo II da 
Directiva 1999/45/CE, se nenhum limite de 
concentração para a substância em 
preparações tiver sido incluído no anexo I 
da Directiva  67/548/CE,
iii) 0,1%, se a substância preencher os 
critérios estabelecidos no anexo XII.

Or. en

Justificação

Alínea a) do n° 1: dada a ausência de uma definição de "tipo de artigo", a inclusão desta 
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expressão cria incerteza jurídica. 
Alínea c) do n° 1: a redacção proposta define mais claramente o âmbito de aplicação da
disposição.
Alínea c bis) do n° 1: a ausência de critérios quantitativos implica que a presença de 
quantidades negligenciáveis de uma substância classificada teria de ser tomada em 
consideração. Um produtor/ importador teria de conhecer todas as substâncias que 
teoricamente podem estar presentes em menores concentrações em todos os artigos. Este 
facto tornaria o artigo 6° totalmente impraticável, dado que os produtores/importadores não 
teriam essas informações e as autoridades não poderiam verificar a presença de quantidades 
negligenciáveis das substâncias nos milhões de artigos importados na UE. Por razões 
práticas, é indispensável fixar um limite. As declarações limitam-se às substâncias cuja 
concentração ultrapasse o limite fixado. Esta medida é coerente com a directiva relativa às 
preparações perigosas (1999/45/CE) e com a própria proposta de regulamento REACH (n° 2 
do artigo 13° e n° 7 do artigo 53°). No que se refere às substâncias presentes em preparações 
(registo) e às substâncias que suscitam uma grande preocupação (autorização), o n° 2 do 
artigo 13° e o n° 7 do artigo 53° utilizam os limites propostos, estipulando que abaixo desses 
limites uma substância presente numa preparação não é considerada perigosa (por que razão 
esta disposição não se aplica aos artigos?).

Alteração apresentada por Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 445
Artigo 6, nº 1, alínea a)

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

a) a substância estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de dez 
toneladas por produtor ou importador por 
ano; os artigos do mesmo tipo em função 
das respectivas propriedades podem 
constituir objecto de avaliação conjunta no 
âmbito do processo de registo,

Or. de

Justificação

1. Cf. justificação da alteração ao artigo 2º, nº 1.
2. Em lugar da introdução de um novo conceito pouco claro (tipo de artigo), dever-se-á 
prever uma avaliação comum de substâncias do mesmo tipo no contexto do processo de 
registo.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 446
Artigo 6, nº 1, alínea a)

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

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

ano, ou sejam utilizadas substâncias que 
suscitam muito grande preocupação, sendo 
cada tipo de artigo considerado 
separadamente,

Or. nl

Justificação

Para as substâncias que suscitam muito grande preocupação presentes em artigos vigora 
igualmente uma obrigação geral de registo. Cabe também comunicar o respectivo grau de 
preocupação (Pacote de prioridades Blokland). 

Alteração apresentada por Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Anders Wijkman

Alteração 447
Artigo 6, nº 1 bis (novo)

1 bis. A alínea a) do n° 1 não se aplica às 
substâncias que sejam ingredientes 
adicionados aos produtos do tabaco na 
acepção dos n°s 1 e 5 do artigo 2° da 
Directiva 2001/37/CE relativa à 
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros no que respeita ao 
fabrico, à apresentação e à venda de 
produtos do tabaco.

Or. en



AM\565897PT.doc 49/166 PE 357.817v01-00

PT

Justificação

O limite quantitativo de uma tonelada aplicável às substâncias químicas não deveria ser 
aplicado no caso das substâncias adicionadas ao tabaco. Caso contrário, os fabricantes de 
tabaco poderiam adaptar o seu sistema de produção e utilizar apenas esses produtos 
químicos e respectivos derivados em quantidades inferiores a uma tonelada para se 
subtraírem à obrigação de registo. Por conseguinte, o perfil de exposição e os efeitos nocivos 
desses produtos químicos justificam a supressão do limite quantitativo no caso das 
substâncias adicionadas ao tabaco e aos produtos do tabaco.

Alteração apresentada por Miroslav Ouzký, Chris Davies, Frédérique Ries,Evangelia 
Tzampazi, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller, Christofer Fjellner, Anne Ferreira, 

Marie-Noëlle Lienemann, Satu Hassi, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer e Erna Hennicot-Schoepges 

Alteração 448
Artigo 6, nº 2

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

Suprimido

a)  a substância estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano,
b)  a substância cumprir os critérios para a 
classificação como perigosa, em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE,
c)  o produtor ou importador souber ou for 
informado que a substância é susceptível de 
ser libertada em condições de utilização 
normais e razoavelmente previsíveis, 
embora esta libertação não constitua uma 
função prevista do artigo,
d)  a quantidade de substância libertada 
puder ter efeitos negativos para a saúde 
humana ou para o ambiente.

Or. en

Justificação

O papel e a reciclagem do papel não poderiam satisfazer os requisitos do n° 2 do artigo 6° 
relativamente a todas as substâncias que podem permanecer no papel, pois cada lote de 
papel teria de ser testado para verificar a presença de qualquer impureza que possa cumprir 
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os critérios do n° 2 do artigo 6°. Esta medida não é viável do ponto de vista técnico ou 
económico. Com efeito, o regulamento REACH parece partir do pressuposto de que os 
fabricantes de artigos trabalham com produtos normalizados (como se depreende da 
referência ao "tipo de artigo" no n° 1 do artigo 6°). Contudo, a composição dos produtos do 
papel varia consideravelmente (Ouzky).

Relacionada com a alteração ao n° 1 do artigo 6° (Davies, Ries).

Esta disposição gera confusão e induz em erro (Tzampazi).

Com base nos conhecimentos recolhidos pela Agência, é mais eficaz que esta avalie que 
artigos devem ser sujeitos a registo. Além disso, ao colocar o ónus da prova na Agência, 
poderemos cumprir as nossas obrigações no âmbito da OMC (Fjellner).

A aplicação, pelos importadores e produtores, das disposições relativas ao registo das 
substâncias contidas nos artigos será facilitada se a distinção entre os artigos que contêm 
"substâncias destinadas a ser libertadas" e os artigos que contêm substâncias em relação às 
quais "o produtor ou importador souber ou for informado que a substância é susceptível de 
ser libertada" for suprimida. Todos os produtores, importadores, distribuidores e retalhistas 
beneficiarão desta certeza jurídica acrescida (Ferreira, Lienemann).

Muitos artigos podem libertar produtos químicos perigosos. Contudo, as disposições actuais 
do regulamento REACH relativas a esses artigos são deficientes e equivalem a dizer "se 
existirem sérias razões para uma restrição, por favor notifiquem-nos". Esta medida não 
garante uma protecção adequada da saúde humana e do ambiente. Além disso, a condição 
respeitante aos potenciais efeitos negativos é demasiado subjectiva e controversa para poder 
ter alguma utilidade. Os artigos constituem uma das principais fontes de exposição às 
substâncias químicas. A utilização de substâncias perigosas em artigos deveria estar sujeita 
aos requisitos de registo previstos na alteração ao n° 1 do artigo 6° (Hassi).

Os nºs 2 a 4 são impraticáveis e impossíveis de aplicar. Os requisitos são demasiado vagos 
(por exemplo, "souber" e "é susceptível de ser libertada") (Oomen-Ruijten e outros).

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 449
Artigo 6, nº 2, alínea a)

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

a) a substância estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por ano 
ou forem utilizadas substâncias que 
suscitem muito grande preocupação,

Or. nl

Justificação

Para as substâncias que suscitam muito grande preocupação presentes em artigos vigora 
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igualmente uma obrigação geral de registo. Cabe também comunicar o respectivo grau de 
preocupação (Pacote de prioridades Blokland).

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 450
Artigo 6, nº 2, alíneas c) e d)

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

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

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

Or. en

Justificação

A última condição é impossível de aplicar na prática e, por conseguinte, deve ser suprimida. 
Não é razoável partir do princípio que o importador pode determinar se a quantidade 
libertada terá efeitos negativos para a saúde humana ou para o ambiente.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller, Satu Hassi, Evangelia 
Tzampazi, Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann,  Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 

Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer e Erna 
Hennicot-Schoepges

Alteração 451
Artigo 6, nº 3

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

Suprimido

a)  A identidade e informações de contacto 
do produtor ou importador;
b)  O(s) eventual(ais) número(s) de registo 
mencionado(s) no nº 1 do artigo 18º;
c)  A identidade da(s) substância(s), 
conforme especificado no ponto 2 do 
anexo IV;
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d) A classificação da substância;
e)  Uma breve descrição da(s) 
utilização(ões) do artigo;
f)  A gama de tonelagem da substância, por 
exemplo: 1-10 toneladas, 10-100 toneladas, 
etc.

Or. en

Justificação

Dado que a utilização de substâncias perigosas em artigos deveria estar sujeita aos 
requisitos de registo previstos na alteração ao n° 1 do artigo 6°, esta disposição torna-se 
supérflua (Hassi).

Esta disposição gera confusão e induz em erro (Tzampazi).

Relacionada com a alteração ao n° 2 do artigo 6° (Ferreira, Lienemann).

Os nºs 2 a 4 são impraticáveis e impossíveis de aplicar. Os requisitos são demasiado vagos 
(por exemplo, "souber" e "é susceptível de ser libertada") (Oomen-Ruijten e outros).

Alteração apresentada por Chris Davies, Frédérique Ries

Alteração 452
Artigo 6, nº 3, parte introdutória e alínea a)

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

3.  Se se verificarem as condições 
enunciadas no nº 1, as informações a 
notificar, apresentadas no formato 
especificado pela Agência em conformidade 
com o artigo 108º, incluirão o seguinte:

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

a) A sua identidade e informações de 
contacto;

Or. en

Justificação

Resulta da alteração ao n° 1 do artigo 6°. O regulamento REACH deveria ter por objectivo 
criar um quadro para o controlo da utilização de produtos químicos, que cumpram os 
critérios referidos nas alíneas a) a e) do artigo 54° ou que tenham sido identificados nos 
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termos da alínea f) do artigo 54°, que fazem parte de artigos, quer estes sejam fabricados ou 
importados no mercado comunitário.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 453
Artigo 6, nº 3 alínea f)

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

f)A gama de tonelagem da substância, 0-1 
toneladas, 1-10 toneladas, 10-100 toneladas 
e mais do que 100 toneladas

Or. nl

Justificação

Completado a fim de abarcar todas as gamas de tonelagem (Pacote de prioridades Blokland).

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 454
Artigo 6, nº 3 alínea f bis) (nova)

f bis) o grau de preocupação que a 
substância suscita.

Or. nl

Justificação

Importa também comunicar à Agência o grau de preocupação que a substância em causa 
suscita (Pacote de prioridades Blokland).

Alteração apresentada por Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann, Evangelia Tzampazi, 
Satu Hassi, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, 

Bogusław Sonik, Renate Sommer e Erna Hennicot-Schoepges

Alteração 455
Artigo 6, nº 4

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

Suprimido
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Or. en

Justificação

Relacionada com a alteração ao n° 2 do artigo 6° (Ferreira, Lienemann).

Esta disposição gera confusão e induz em erro (Tzampazi).

Dado que a utilização de substâncias perigosas em artigos deveria estar sujeita aos 
requisitos de registo previstos na alteração ao n° 1 do artigo 6°, esta disposição torna-se 
supérflua (Hassi).

Os nºs 2 a 4 são impraticáveis e impossíveis de aplicar. Os requisitos são demasiado vagos 
(por exemplo, "souber" e "é susceptível de ser libertada") (Oomen-Ruijten e outros).

Alteração apresentada por Chris Davies, Frédérique Ries

Alteração 456
Artigo 6, nº 4

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

4.  A Agência pode tomar decisões no 
sentido de exigir que os produtores ou 
importadores de artigos registem, nos termos 
do disposto no presente título, qualquer
substância contida nesses artigos caso se 
verifiquem as condições seguintes:
a) A substância estiver presente nos 
artigos;
b) A Agência tenha motivos para suspeitar 
que:
i)  a substância cumpre os critérios para a 
classificação como perigosa, em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE,
ii) a substância é libertada dos artigos,
iii) a libertação da substância desses artigos 
apresenta um risco para a saúde humana 
ou para o ambiente;
c) a substância não foi registada para essa 
utilização.

Or. en

Justificação

Esta alteração constitui uma cláusula de segurança destinada a garantir que a Agência tenha 
competência para exigir informações e o registo da utilização num artigo de uma substância 
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não registada que é classificada como perigosa, que é libertada e que apresenta um risco 
para a saúde humana ou para o ambiente.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer

Alteração 457
Artigo 6, nº 5

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

5.  Os nºs 1 a 4 não se aplicam às 
substâncias que já tenham sido registadas 
para essa utilização por um agente a 
montante da cadeia de abastecimento ou que 
estejam isentas da obrigação de registo em 
conformidade com o anexo III.

Or. en

Justificação

Assegura a coerência da disposição com os requisitos de registo das substâncias e das 
substâncias presentes em preparações que são aplicáveis aos produtores de artigos da UE. 
Relacionada com a alteração ao n° 1 do artigo 6°.

Alteração apresentada por Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann e Satu Hassi

Alteração 458
Artigo 6, nº 5

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

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

Or. fr

Justificação

Alteração coerente com a alteração aos nºs 2 a 4 do artigo 6º (Ferreira, Lienemann).

Alteração que assegura a coerência com as alterações tendentes a suprimir os nºs  2, 3 e 4 
(Hassi).

Alteração apresentada por Chris Davies e Frédérique Ries

Alteração 459
Artigo 6, nº 5
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5.  Os nºs 1 a 4 não se aplicam às 
substâncias que já tenham sido registadas
para essa utilização por um agente a 
montante da cadeia de abastecimento.

5.  Os nºs 1 a 3 não se aplicam às 
substâncias que já tenham sido notificadas
para essa utilização por um agente a 
montante da cadeia de abastecimento.

Or. en

Justificação

Relacionada com a alteração anterior ao n° 1 do artigo 6°.

Alteração apresentada por Chris Davies e Frédérique Ries

Alteração 460
Artigo 6, nº 6

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

6.  Os nºs 1 a 3 aplicar-se-ão três meses após 
o fim do prazo especificado no nº 4 do artigo 
21º. Serão introduzidas progressivamente 
orientações específicas por sector, a título 
voluntário, três anos antes do prazo de 
aplicação dos n°s 1 a 3.

Or. en

Justificação

Para conseguir um sistema operacional de gestão da utilização dos produtos químicos 
autorizados na cadeia de abastecimento de artigos, é necessário aplicar uma abordagem 
gradual. As informações recolhidas durante a fase de desenvolvimento das orientações 
específicas por sector e a integração progressiva destas orientações constituirão um 
incentivo para outras evoluções na área complexa da utilização de produtos químicos em 
artigos de consumo. Esta alteração garante que as notas de orientação específica por sector 
sejam introduzidas progressivamente durante um período de três anos, antes da entrada em 
vigor do artigo 6°.

Alteração apresentada por Satu Hassi

Alteração 461
Artigo 6, nº 6

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

6.  O nº 1 aplicar-se-á um ano após o fim 
dos prazos especificados no artigo 21º.
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Or. en

Justificação

É inaceitável isentar os produtos importados da obrigação de registo de substâncias 
presentes em artigos durante 11 anos e 3 meses. As substâncias perigosas utilizadas em 
artigos importados devem ser registadas o mais tardar um ano depois de estas substâncias 
terem sido registadas na UE.

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 462
Artigo 6, nº 6

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

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

Or. fr

Justificação

Alteração coerente com a alteração aos nºs 2 a 4 do artigo 6º.

Alteração apresentada por Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann e Satu Hassi

Alteração 463
Artigo 6, nº 7

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

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

Or. en

Justificação

Assegura a coerência com as alterações que propõem a supressão dos nºs 2, 3 e 4 (Hassi).

Relacionada com a alteração aos n°s 2 a 4 do artigo 6° (Ferreira, Lienemann).

Alteração apresentada por Chris Davies e Frédérique Ries

Alteração 464
Artigo 6, nº 7
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7.  Quaisquer medidas para a aplicação dos 
nºs 1 a 6 serão adoptadas em conformidade 
com o procedimento referido no nº 3 do 
artigo 130º.

7.  A legislação de execução do presente 
artigo será adoptada em conformidade com 
o procedimento referido no nº 3 do artigo 
130º.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa garantir a adopção de legislação de execução, tendo em vista a 
aplicabilidade de todas as disposições do artigo 6°.

Alteração apresentada por Chris Davies, Frédérique Ries e Mary Honeyball

Alteração 465
Artigo 6, nº 7 bis (novo)

7 bis. As medidas de execução referidas no 
n° 7 serão consonantes com as orientações 
específicas por sector desenvolvidas nos 
termos do n° 2, subalínea i bis), do artigo 
73°. 

Or. en

Justificação

A base para um quadro praticável é a identificação de categorias de produtos e a utilização 
de produtos químicos que cumpram os critérios referidos nas alíneas a) a e) do artigo 54° do 
regulamento REACH ou tenham sido identificados nos termos da alínea f) do artigo 54°. O 
desenvolvimento das orientações específicas por sector assentará nestes dois elementos e as 
medidas de execução devem ser consonantes com essa evolução, a fim de garantir 
concordância e certeza jurídica.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 466
Artigo 6, nº 7 bis (novo)

7 bis. A Agência fornecerá orientações a 
fim de ajudar os produtores e os 
importadores de produtos, bem como as  
autoridades competentes.

Or. fr
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Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer e Erna 

Hennicot-Schoepges

Alteração 467
Artigo 6-A bis (novo)

Artigo 6°-A bis
Transferência e divisão de registos e  

"registo em grupo"
1. O direito adquirido através de um registo 
é transmissível e divisível. Caso a 
propriedade de uma empresa seja 
transferida, o novo proprietário deve 
cumprir as obrigações do artigo 20°. Caso 
uma parte da empresa proprietária de um 
registo seja transferida, nomeadamente na 
sequência da venda de uma única 
instalação de fabrico da substância 
registada, a Agência atribui ao novo 
proprietário um novo número de registo.
2. Se o produtor for uma filial de outra 
entidade jurídica (a empresa-mãe), a 
empresa-mãe pode, em nome da filial, obter 
um registo e mantê-lo. A filial pode 
igualmente obter e manter um registo em 
nome da sua empresa-mãe ou de outras 
filiais. Nestes casos, apenas é necessário 
um registo. A entidade jurídica designada 
como grupo de registandos é responsável 
pelo cumprimento das obrigações previstas 
no presente regulamento.
O nº 2 aplica-se igualmente caso a 
empresa-mãe ou a filial não estejam 
estabelecidas no território da União 
Europeia. O registando e o titular do 
registo devem estar estabelecidos no 
território da União Europeia.

Or. en

Justificação

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

Se um registando vender apenas uma de entre várias instalações em que a substância é 
produzida, o adquirente não precisa de efectuar um novo registo. 

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 468
Artigo 6-A bis (novo)

Artigo 6º-A bis
1. O direito adquirido através de um registo 
é transmissível e divisível. O adquirente 
assume os direitos e obrigações do 
registando original. Quando um registo 
seja dividido, a Agência atribui ao novo 
proprietário um novo número de registo.
2. Quando o produtor seja uma filial de 
outra pessoa colectiva (a denominada 
empresa-mãe), a empresa-mãe pode, em 
nome da filial, obter um registo e mantê-lo. 
A filial pode igualmente obter e manter um 
registo em nome da sua empresa-mãe ou de 
outras filiais. Nestes casos, apenas é 
necessário um registo. A pessoa colectiva 
cujo nome conste do registo do grupo é 
responsável pelo cumprimento das 
obrigações previstas no presente 
regulamento. A pessoa colectiva cujo nome 
conste do registo do grupo deve ter sede no 
território da UE.

Or. de

Justificação

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

Nos consórcios, são fornecidos produtos a utilizadores a jusante de unidades de produção 
variadas no interior da UE, que pertencem, em certos caos, a diferentes filiais. O 
fornecimento de produtos no interior de um consórcio é frequentemente coordenado por uma 
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unidade, que pode ser uma parte do consórcio-mãe ou de uma filial. O registo de grupo 
proposto constituiria uma solução adequada para efeitos de redução de custos e burocracia.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 469
Artigo 7

Artigo 7° Suprimido
Derrogação da obrigação geral de registo
para a investigação e o desenvolvimento 

orientados para o produto e para o 
processo

1.  Os artigos 5º e 19º não se aplicarão, 
durante um período de cinco anos, às 
substâncias fabricadas na Comunidade ou 
importadas para investigação e 
desenvolvimento orientados para o produto 
e para o processo, com um número de 
clientes mencionados numa lista e numa 
quantidade que se limitem à investigação e 
ao desenvolvimento orientados para o 
produto e para o processo.
2.  Para efeitos do nº 1, o fabricante ou 
importador notificará à Agência, no 
formato especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108º, as 
informações seguintes:
a)  A identidade do fabricante ou 
importador;
b)  A identidade da substância;
c)  A classificação da substância, se existir;
d)  A quantidade estimada;
e)  A lista de clientes mencionada no nº 1; e
f)  Informações suficientes sobre o 
programa de investigação e 
desenvolvimento a fim de permitir à 
Agência a tomada de decisões esclarecidas 
ao abrigo dos nºs 4 e 7.
O período previsto no nº 1 terá início 
aquando da recepção da notificação pela 
Agência.
3.  A Agência atribuirá à notificação um 
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número e uma data, que será a data de 
recepção da notificação pela Agência, e 
comunicá-los-á imediatamente ao 
fabricante ou importador em causa.
4.  A Agência verificará se a informação 
fornecida na notificação está completa. 
Poderá decidir a imposição de condições a 
fim de assegurar que a substância, ou a 
preparação ou o artigo em que a substância 
está integrada, será manuseada apenas 
pelo pessoal dos clientes constantes da lista 
referida na alínea e) do nº 2, em condições 
razoavelmente controladas, e que não será 
posta à disposição do grande público em 
nenhum momento, quer estreme quer 
numa preparação ou num artigo, e de que 
as quantidades remanescentes serão 
recolhidas para eliminação após o período 
de derrogação.
5.  Na ausência de indicação em contrário, 
o fabricante ou importador da substância 
só pode proceder ao seu fabrico ou 
importação decorridas, no mínimo, quatro 
semanas após a notificação.
6.  O fabricante ou importador deverá 
respeitar quaisquer condições impostas 
pela Agência em conformidade com o nº 4.
7.  A Agência pode decidir prorrogar o 
período de isenção de cinco anos por, no 
máximo, mais cinco anos ou, no caso das 
substâncias que se destinem a ser usadas 
exclusivamente no desenvolvimento de 
medicamentos para uso humano ou 
veterinário, por mais 10 anos, no máximo, 
mediante pedido e se o fabricante ou o 
importador puderem demonstrar que essa 
prorrogação é justificada pelo programa de 
investigação e desenvolvimento.
8.  A Agência transmitirá imediatamente 
quaisquer projectos de decisões às 
autoridades competentes de cada 
Estado-Membro onde decorre o fabrico, a 
importação ou a investigação orientada 
para produtos e processos.
Ao tomar as decisões previstas nos nºs 4 a 
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7, a Agência levará em linha de conta 
eventuais observações formuladas por essas 
autoridades competentes.
9.  A Agência e as autoridades competentes 
dos Estados-Membros em causa 
assegurarão sempre a confidencialidade 
das informações comunicadas nos termos 
dos nºs 1 a 8.
10.  As decisões tomadas pela Agência ao 
abrigo dos nºs 4 e 7 podem ser objecto de 
recurso interposto em conformidade com os 
artigos 87º, 88º e 89º.

Or. en

Justificação

Resulta da alteração que propõe um novo artigo 4° bis (relacionada com as alterações ao n° 
22 do artigo 3°, ao artigo 4° bis e ao n° 4 do artigo 34°).

Alteração apresentada por Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle e Anja Weisgerber

Alteração 470
Artigo 7

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

Entende-se por investigação e 
desenvolvimento a procura sistemática, 
frequentemente também acidental, de 
novos conhecimentos. Distingue-se 
geralmente entre investigação 
fundamental, no âmbito da qual não há um 
objectivo discriminado, e investigação 
aplicada, que tem por objectivo a resolução 
de um determinado problema e visa 
frequentemente uma aplicação económica.

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

Não são abrangidas pelo presente 
regulamento as substâncias e misturas de 
substâncias utilizadas e aplicadas em 
condições rigorosas dos laboratórios de 
desenvolvimento e investigação.

a) A identidade do fabricante ou 
importador;
b) A identidade da substância;
c) A classificação da substância, se existir;
d) A quantidade estimada; 
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e) A lista de clientes mencionada no n.º 1; e
f) Informações suficientes sobre o 
programa de investigação e 
desenvolvimento a fim de permitir à 
Agência a tomada de decisões esclarecidas 
ao abrigo dos n.os 4 e 7.
O período previsto no n.º 1 terá início 
aquando da recepção da notificação pela 
Agência.
3. A Agência atribuirá à notificação um 
número e uma data, que será a data de
recepção da notificação pela Agência, e 
comunicá-los-á imediatamente ao 
fabricante ou importador em causa.
4. A Agência verificará se a informação 
fornecida na notificação está completa. 
Poderá decidir a imposição de condições a 
fim de assegurar que a substância, ou a 
preparação ou o artigo em que a substância 
está integrada, será manuseada apenas 
pelo pessoal dos clientes constantes da lista 
referida na alínea e) do n.º 2, em condições 
razoavelmente controladas, e que não será 
posta à disposição do grande público em 
nenhum momento, quer estreme quer 
numa preparação ou num artigo, e de que 
as quantidades remanescentes serão 
recolhidas para eliminação após o período 
de derrogação. 
5. Na ausência de indicação em contrário, 
o fabricante ou importador da substância 
só pode proceder ao seu fabrico ou 
importação decorridas, no mínimo, quatro 
semanas após a notificação. 
6. O fabricante ou importador deverá 
respeitar quaisquer condições impostas 
pela Agência em conformidade com o n.º 4.
7. A Agência pode decidir prorrogar o 
período de isenção de cinco anos por, no 
máximo, mais cinco anos ou, no caso das 
substâncias que se destinem a ser usadas 
exclusivamente no desenvolvimento de 
medicamentos para uso humano ou 
veterinário, por mais 10 anos, no máximo, 
mediante pedido e se o fabricante ou o 
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importador puderem demonstrar que essa 
prorrogação é justificada pelo programa de 
investigação e desenvolvimento.
8. A Agência transmitirá imediatamente 
quaisquer projectos de decisões às 
autoridades competentes de cada
Estado-Membro onde decorre o fabrico, a 
importação ou a investigação orientada 
para produtos e processos.
Ao tomar as decisões previstas nos n.os 4 a 
7, a Agência levará em linha de conta 
eventuais observações formuladas por essas 
autoridades competentes.
9. A Agência e as autoridades competentes 
dos Estados-Membros em causa 
assegurarão sempre a confidencialidade 
das informações comunicadas nos termos 
dos nºs 1 a 8.
10. As decisões tomadas pela Agência ao 
abrigo dos nºs 4 e 7 podem ser objecto de 
recurso interposto em conformidade com os 
artigos 87.º, 88.º e 89.º.

Or. de

Justificação

A exclusão destas substâncias do âmbito de aplicação do presente regulamento propiciará 
também margem de manobra à investigação e desenvolvimento na área das substâncias de 
baixo risco.

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

Alteração 471
Artigo 7

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

1.  Os artigos 5º e 19º não se aplicarão às 
substâncias fabricadas na Comunidade ou 
importadas para investigação e 
desenvolvimento orientados para o produto e 
para o processo, com um número de clientes 
mencionados numa lista e numa quantidade 
que se limitem à investigação e ao 
desenvolvimento orientados para o produto e 
para o processo.
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para o processo.
2.  Para efeitos do nº 1, o fabricante ou 
importador notificará à Agência, no formato 
especificado pela Agência em conformidade 
com o artigo 108º, as informações seguintes:

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

a)  A identidade do fabricante ou 
importador;

a)  A identidade do fabricante ou 
importador;

b)  A identidade da substância; b)  A identidade da substância;

c)  A classificação da substância, se existir; c)  A classificação da substância, se existir;
d)  A quantidade estimada; d)  A quantidade estimada;

e)  A lista de clientes mencionada no nº 1; e e)  A lista de clientes mencionada no nº 1; e
f)  Informações suficientes sobre o programa 
de investigação e desenvolvimento a fim de 
permitir à Agência a tomada de decisões 
esclarecidas ao abrigo dos nºs 4 e 7.

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

O período previsto no nº 1 terá início 
aquando da recepção da notificação pela 
Agência.
3.  A Agência atribuirá à notificação um 
número e uma data, que será a data de 
recepção da notificação pela Agência, e
comunicá-los-á imediatamente ao fabricante 
ou importador em causa.

3.  A Agência atribuirá à notificação um 
número e uma data, que será a data de 
recepção da notificação pela Agência, e 
comunicá-los-á imediatamente ao fabricante 
ou importador em causa.

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

4.  A Agência verificará se a informação 
fornecida na notificação está completa. 
Poderá decidir a imposição de condições a 
fim de assegurar que a substância, ou a 
preparação ou o artigo em que a substância 
está integrada, será manuseada apenas pelo 
pessoal dos clientes constantes da lista 
referida na alínea e) do nº 2, em condições 
razoavelmente controladas, e que não será 
posta à disposição do grande público em 
nenhum momento, quer estreme quer numa 
preparação ou num artigo, e de que as 
quantidades remanescentes serão recolhidas 
para eliminação após o período de 
investigação e desenvolvimento.

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

5.  Na ausência de indicação em contrário, o 
fabricante ou importador da substância só 
pode proceder ao seu fabrico ou importação 
decorridas, no mínimo, quatro semanas após 
a notificação.
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6.  O fabricante ou importador deverá 
respeitar quaisquer condições impostas pela 
Agência em conformidade com o nº 4.

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

7.  A Agência pode decidir prorrogar o 
período de isenção de cinco anos por, no 
máximo, mais cinco anos ou, no caso das 
substâncias que se destinem a ser usadas 
exclusivamente no desenvolvimento de 
medicamentos para uso humano ou 
veterinário, por mais 10 anos, no máximo, 
mediante pedido e se o fabricante ou o 
importador puderem demonstrar que essa 
prorrogação é justificada pelo programa de 
investigação e desenvolvimento.
8.  A Agência transmitirá imediatamente 
quaisquer projectos de decisões às 
autoridades competentes de cada 
Estado-Membro onde decorre o fabrico, a 
importação ou a investigação orientada para 
produtos e processos.

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

Ao tomar as decisões previstas nos nºs 4 a 7, 
a Agência levará em linha de conta eventuais 
observações formuladas por essas 
autoridades competentes.

Ao tomar as decisões previstas no nº 4, a 
Agência levará em linha de conta eventuais 
observações formuladas por essas 
autoridades competentes.

9. A Agência e as autoridades competentes 
dos Estados-Membros em causa assegurarão 
sempre a confidencialidade das informações 
comunicadas nos termos dos nºs 1 a 8.

8. A Agência e as autoridades competentes 
dos Estados-Membros em causa assegurarão 
sempre a confidencialidade das informações 
comunicadas nos termos dos nºs 1 a 7.

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

9. As decisões tomadas pela Agência ao 
abrigo do nº 4 podem ser objecto de recurso 
interposto em conformidade com os artigos 
87º, 88º e 89º.

Or. en

Justificação

Não devem ser fixados calendários.

Alteração apresentada por Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 472
Artigo 7, nº 1

1. Os artigos 5.º e 19.º não se aplicarão, 
durante um período de cinco anos, às 

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

importadas para investigação e 
desenvolvimento orientados para o produto e 
para o processo, com um número de clientes 
mencionados numa lista e numa quantidade 
que se limitem à investigação e ao 
desenvolvimento orientados para o produto e 
para o processo.

Or. de

Justificação

A aplicação de prazos a substâncias destinadas a actividades de investigação e 
desenvolvimento orientados para o produto e para o processo constitui um entrave à 
inovação. Subsiste o perigo de que os projectos de investigação sejam deslocalizados para o 
exterior da UE, o que comprometeria postos de trabalho altamente qualificados.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 473
Artigo 7, nº 1

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

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

Or. de

Justificação

No quadro do desenvolvimento de produtos e processos orientados para a substância, para 
efeitos de optimização são frequentemente necessários ciclos iterativos de investigação e 
desenvolvimento, no âmbito dos quais as condições de partida apenas estão definidas após o 
final do ciclo precedente. Estes ciclos de investigação e desenvolvimento podem ser muito 
morosos. O prazo de cinco anos de não-aplicação dos artigos 5º e 19º a substâncias 
fabricadas na Comunidade ou importadas para investigação e desenvolvimento orientados 
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para o produto e para o processo é, para o efeito, demasiado reduzido, devendo ser alargado 
a 10 anos.

Alteração apresentada por Martin Callanan e Lena Ek

Alteração 474
Artigo 7, nº 2, alínea f)

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

Suprimido

Or. en

Justificação

As informações sobre a investigação orientada para o produto e para o processo são 
frequentemente ultra confidenciais, por razões comerciais. A necessidade de prestar 
informações à Agência sobre um programa de investigação cria o risco de quebra da 
confidencialidade. Além disso, a Agência não precisa de informações detalhadas sobre as 
actividades de I&D para determinar os riscos ambientais decorrentes da utilização do 
produto químico em actividades de investigação.

No decurso de um programa de investigação e desenvolvimento orientados para o produto e 
para o processo, a exposição dos seres humanos e/ou do ambiente à substância, à 
preparação ou ao artigo em causa não é significativa, e a Agência tem sempre a 
possibilidade de impor condições de salvaguarda ao abrigo dos n°s 4 e 6° do artigo 7° com 
base na identidade da substância.

Esta alteração:
– garante a protecção da inovação contra a divulgação de informações comerciais 

confidenciais por negligência;
– reduz a carga administrativa imposta à indústria da investigação pelo regulamento 

REACH (Callanan).

Na maioria dos casos não é necessário que a Agência disponha de informações ultra 
confidenciais. No decurso de um programa de investigação e desenvolvimento orientados 
para o produto e para o processo, não haverá exposição de seres humanos e/ou do ambiente 
à substância, à preparação ou ao artigo em causa e a Agência pode sempre impor condições 
de salvaguarda nos termos dos n°s 4 e 6 do artigo 7° com base na identidade da substância. 
Por conseguinte, as informações detalhadas sobre as actividades de investigação e 
desenvolvimento não devem constituir um critério oficial (Ek).
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Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 475
Artigo 7, nº 4

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

4.  A Agência verificará se a informação 
fornecida na notificação está completa. 
Poderá decidir a imposição de condições a 
fim de assegurar que a substância, ou a 
preparação ou o artigo em que a substância 
está integrada, será manuseada apenas pelo 
pessoal dos clientes constantes da lista 
referida na alínea e) do nº 2, em condições 
razoavelmente controladas, e que não será 
posta à disposição do grande público em 
nenhum momento, quer estreme quer numa 
preparação ou num artigo, e de que as 
quantidades remanescentes serão recolhidas 
para eliminação após o período de 
derrogação e que os riscos potencias para a 
saúde humana e/ou para o ambiente estão 
razoavelmente controlados.

Or. en

Justificação

Para facilitar a inovação, é conveniente excluir as substâncias que são utilizadas na 
investigação e desenvolvimento. Todavia, é necessário aditar critérios sobre os riscos 
potenciais para a saúde humana e para o ambiente.

Alteração apresentada por Karin Scheele

Alteração 476
Artigo 7, nº 4

4. A Agência verificará se a informação 
fornecida na notificação está completa. 
Poderá decidir a imposição de condições a 
fim de assegurar que a substância, ou a 
preparação ou o artigo em que a substância 
está integrada, será manuseada apenas pelo 
pessoal dos clientes constantes da lista 
referida na alínea e) do n.º 2, em condições 
razoavelmente controladas, e que não será 
posta à disposição do grande público em 
nenhum momento, quer estreme quer numa 
preparação ou num artigo, e de que as 

4. A Agência verificará se a informação 
fornecida na notificação está completa. 
Decidirá das condições a observar, para 
que a produção e utilização da substância 
ou das preparações que a contenham 
encerrem um risco tão reduzido quanto 
possível, sobretudo no respeitante às 
características de risco desconhecidas à 
mesma associadas. Neste contexto, pode, 
inter alia, determinar que a substância, ou a 
preparação ou o artigo em que a substância 
está integrada, será manuseada apenas pelo 
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quantidades remanescentes serão recolhidas 
para eliminação após o período de 
derrogação.

pessoal dos clientes constantes da lista 
referida na alínea e) do n.º 2, em condições 
razoavelmente controladas, e que não será 
posta à disposição do grande público em 
nenhum momento, quer estreme quer numa 
preparação ou num artigo, e de que as 
quantidades remanescentes serão recolhidas 
para eliminação após o período de 
derrogação.

Or. de

Justificação

No intuito de evitar que, em virtude da ausência de conhecimento sobre substâncias 
destinadas a investigação e desenvolvimento orientados para o produto e para o processo, 
surjam riscos inaceitáveis nos contextos da produção ou utilização, propõe-se que a Agência 
adopte, em cada caso, uma decisão sobre as condições a decretar. Neste contexto, pode 
prever condições tanto menos rígidas quanto melhor o requerente possa comprovar o 
controlo do risco. Assim, é igualmente garantido – em articulação com o nº 8 –,que as 
autoridades competentes dos Estados-Membros tenham, em cada caso, conhecimento dos 
processos de investigação e desenvolvimento.

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

Alteração 477
Artigo 7, nº 8, parágrafo 2

Ao tomar as decisões previstas nos nºs 4 a 7, 
a Agência levará em linha de conta eventuais 
observações formuladas por essas
autoridades competentes.

Ao tomar as decisões previstas nos nºs 4 a 7, 
a Agência levará em linha de conta eventuais 
observações formuladas pelas autoridades 
competentes de cada Estado-Membro onde 
decorre o fabrico, a importação ou a 
investigação orientada para produtos e 
processos.

Or. en

Justificação

Este é o procedimento em vigor estabelecido pela Directiva 92/32/CEE do Conselho, que 
demonstrou funcionar bem. Por conseguinte, não será substituído pelo regulamento REACH.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter 
Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Alessandro Foglietta, 
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Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato e Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 478
Artigo 8

Artigo 8º Suprimido
Substâncias presentes em produtos 

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

Or. en
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Justificação

Esta alteração visa evitar a dupla legislação (ver justificação da alteração ao artigo 2°). 
Relacionada com as alterações aos artigos 2°, 4° e n° 5 do artigo 53° (Oomen-Ruijten e 
outros).

Estas disposições estão agora incluídas na nova alínea f) do n° 1 do artigo 2° e no anexo Ic 
(Foglietta e outros). 

Resulta da nova redacção do artigo 2° (Roth Behrendt).

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Alteração 479
Artigo 9

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

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

a) Um processo técnico contendo: a) Um processo técnico contendo:
i) a identidade do(s) fabricante(s) ou 
importador(es), conforme especificado no 
ponto 1 do anexo IV,

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

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

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

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

iii) informações sobre o fabrico e a(s) 
utilização(ões) da substância, conforme 
especificado no ponto 3 do anexo IV; estas 
informações dirão respeito a todas as 
utilizações identificadas do registando, 
acompanhadas das respectivas quantidades 
de produção ou importação para o efeito 
previstas, desde que sejam iguais ou 
superiores a 1 tonelada por ano, 
arredondada à tonelada inferior ou 
superior mais próxima,
iii a) informações sobre o fabrico e a(s) 
utilização(ões) da substância e integração 
de todas as aplicações indicadas em todas 
as categorias de utilização e exposição, nos 
termos do Anexo Ia bis,

iv) a classificação e a rotulagem da 
substância, conforme especificado no 

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

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

vi) resumos das informações obtidas a partir 
da aplicação dos anexos V a IX,

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

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

viii) uma declaração indicando se as 
informações foram obtidas a partir de 
experiências com animais vertebrados, 

viii) uma declaração indicando se as 
informações foram obtidas a partir de 
experiências com animais vertebrados, 

ix) propostas de ensaios se tal for exigido 
pela aplicação dos anexos V a IX, 

ix) propostas de ensaios se tal for exigido 
pela aplicação dos anexos V a IX, 

x) uma declaração indicando se aceita ou 
não partilhar com futuros registandos, 
mediante pagamento, os seus resumos e 
resumos consistentes do estudo respeitantes 
às informações obtidas a partir da aplicação 
dos anexos V a VIII relativamente a ensaios 
que não envolvam animais vertebrados;

x) uma declaração indicando se aceita ou 
não partilhar com futuros registandos, 
mediante pagamento, os seus resumos e 
resumos consistentes do estudo respeitantes 
às informações obtidas a partir da aplicação 
dos anexos V a VIII relativamente a ensaios 
que não envolvam animais vertebrados;

a bis) uma ficha de segurança actualizada, 
em conformidade com o Anexo 1bis;

b) um relatório de segurança química, 
sempre que o artigo 13.º assim o exigir.

b) um relatório de segurança química, 
sempre que o artigo 13.º assim o exigir.

b bis) uma declaração do registando sobre 
a integração da substância numa das 
ordens de prioridade 1 a 3 a que em função 
do risco procedeu, num dos graus de 
prioridade 1 a 3, nos termos do Anexo 
IVbis. 
O disposto na frase introdutória não é 
aplicável quando tenha tido lugar um 
processo de pré-registo, nos termos do 
artigo 26º e seguintes.

Or. de

Justificação

Com base no critério "uma substância – um registo" são também criadas as condições 
prévias necessárias à apresentação de informações em função do risco. A prevista utilização 
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de uma substância deve, por conseguinte, ser igualmente indicada nas categorias de 
utilização e exposição. Tal facilita igualmente a informação em toda a cadeia, o que é 
igualmente aplicável à ficha de informação de segurança. A classificação pelo próprio em 
função das ordens de prioridade constitui condição prévia às demais informações relativas 
ao risco a apresentar nos termos do artigo 11º e será verificada no âmbito da avaliação.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 480
Artigo 9

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

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

a)  Um processo técnico contendo: a)  Um processo individual contendo: 
i)  a identidade do(s) fabricante(s) ou 
importador(es), conforme especificado no 
ponto 1 do anexo IV,

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

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

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

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

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

iv)  a classificação e a rotulagem da 
substância, conforme especificado no 
ponto 4 do anexo IV,
v)  orientações para a utilização segura da 
substância, conforme especificado no ponto 
5 do anexo IV,
vi)  resumos das informações obtidas a 
partir da aplicação dos anexos V a IX,

a bis) Um processo relativo aos riscos 
contendo:

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

i)  resumos consistentes do estudo 
respeitantes às informações obtidas a partir 
da aplicação dos artigos 11° a 13°,
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viii)  uma declaração indicando se as 
informações foram obtidas a partir de 
experiências com animais vertebrados,

ii)  resumos respeitantes a quaisquer outras 
informações obtidas a partir da aplicação 
dos artigos 11° e 12°,

ix) propostas de ensaios se tal for exigido 
pela aplicação dos anexos V a IX,

iii)  propostas de ensaios se tal for exigido 
pela aplicação dos artigos 11° a 13°,

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

x) uma declaração indicando se aceita ou 
não partilhar com futuros registandos, 
mediante pagamento, os seus resumos e 
resumos consistentes do estudo respeitantes 
às informações obtidas a partir da aplicação 
dos anexos V a VIII relativamente a ensaios 
que não envolvam animais vertebrados;

v)  uma declaração indicando se pode 
partilhar com futuros registandos, mediante 
pagamento, os seus resumos e resumos 
consistentes do estudo respeitantes às 
informações obtidas a partir da aplicação do 
artigo 11° relativamente a ensaios que não 
envolvam animais vertebrados, no prazo de 
dez anos após a respectiva apresentação;

b)  um relatório de segurança química, 
sempre que o artigo 13º assim o exigir.

b) a classificação de perigo da substância, 
conforme especificado no ponto 4 do anexo 
IV;
b bis) no caso das substâncias em 
quantidades compreendidas entre 1 e 10 
toneladas, informações relativas à 
exposição, conforme especificado no ponto 
5 do anexo IV;
b ter)  no caso das substâncias em 
quantidades iguais ou superiores a 10 
toneladas por ano, um relatório de 
segurança química em conformidade com o 
artigo 13°;
b quater) a ficha de segurança, se o artigo 
29° assim o determinar, ou orientações 
para a utilização segura da substância, 
conforme especificado no ponto 5 do anexo 
IV/anexo Ic (novo), incluindo uma 
indicação das informações que o 
registando considera confidenciais.

Or. en

(A subalínea viii) da alínea b) da proposta da Comissão passou a ser a subalínea iv) da 
alínea b) da alteração do Parlamento.)

Justificação

Esta alteração estabelece as informações que devem ser apresentadas para efeitos gerais de 
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registo relativas aos riscos, à exposição e à gestão dos riscos:

1. O processo individual não constitui uma novidade em relação à proposta da 
Comissão, inclui apenas as informações sobre a identidade da empresa, a identidade 
das substâncias e as utilizações.

2. O processo relativo aos riscos reúne todas as informações sobre as propriedades de 
uma substância, sendo o seu conteúdo especificado no artigo 11° em conjugação com 
os anexos relativos aos ensaios.

3. A classificação e a rotulagem de uma substância perigosa passa a ser, como na 
proposta da Comissão, uma rubrica distinta do processo de registo.

4. No caso das substâncias em quantidades compreendidas entre 1 e 10 toneladas, 
devem ser apresentadas algumas informações de base, ao passo que – como na 
proposta da Comissão - no caso das substâncias em quantidades iguais ou superiores 
a 10 toneladas por ano é exigido um relatório de segurança química.

O requisito da informação relativa à exposição é razoável, a fim de que as empresas 
possam facultar estas informações. Tem uma dupla função: em primeiro lugar, ajudar 
as empresas a desenvolverem a ficha de segurança/orientações para a utilização 
segura e, em segundo lugar, ajudar a Agência a proceder à selecção dos processos de 
registo apresentados tendo em vista identificar as substâncias prioritárias em relação 
às quais terão de ser produzidas informações suplementares.

5. Por último, as informações sobre a gestão dos riscos fazem parte do registo. No caso 
das substâncias que são classificadas como perigosas, deverá ser apresentada uma 
ficha de segurança. As fichas de segurança devem ser elaboradas por força das 
disposições actualmente em vigor e são exigidas nos termos do artigo 29° da proposta 
de regulamento REACH no caso das substâncias classificadas como perigosas. Assim, 
a sua elaboração não constitui um encargo suplementar para as empresas. No caso 
das substâncias que não são classificadas como perigosas, e unicamente neste caso, é 
exigida a apresentação de orientações para a utilização segura das substâncias como 
parte integrante do registo. Estas orientações estão incluídas no ponto 5 do anexo IV 
da proposta da Comissão e constituem 8 das 16 rubricas da ficha de segurança 
relativa à gestão dos riscos. A sua supressão neste artigo evita uma duplicação das 
informações que devem ser produzidas (relacionada com a alteração ao n° 4 do 
artigo 5°).

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 481
Artigo 9, introdução

Um registo exigido nos termos do artigo 5.º 
ou dos nºs 1 ou 4 do artigo 6.º deverá 
conter, no formato especificado pela 

O pedido de registo requerido nos termos o 
artigo 5º deve ser acompanhado de todas as 
informações sobre a substância em posse 
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Agência em conformidade com o artigo 
108.º, todas as informações seguintes:

do requerente. O pedido de registo deve, de 
qualquer modo, ser indeferido, quando não 
contenha, no formato especificado pela 
Agência em conformidade com o artigo 
108.º, pelo menos, as informações seguintes:

Or. de

Justificação

Em conformidade com o princípio "uma substância – um registo", a recolha de dados não 
deve ter lugar por produtor/importador, mas, sim, por substância. O registando deve, por 
princípio, apresentar todos os dados em sua posse, sendo necessária, para efeitos de registo, 
a presença de um conjunto de dados de base.

Alteração apresentada por Liam Aylward

Alteração 482
Artigo 9, parte introdutória

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

Um registo exigido nos termos do artigo 5º 
ou dos nºs 1 ou 4 do artigo 6º relativo a uma 
substância ou a um grupo de substâncias 
deverá conter, no formato especificado pela 
Agência em conformidade com o artigo 
108º, todas as informações seguintes:

Or. en

Justificação

Esta alteração visa facilitar a comparação por interpolação ("read-across") das substâncias 
e assegurar a coerência com as disposições do ponto 1.5 do anexo IX: As substâncias cujas 
propriedades físico-químicas, toxicológicas e ecotoxicológicas forem presumivelmente 
semelhantes ou que seguirem um padrão regular, devido a semelhanças estruturais, poderão 
ser consideradas um grupo ou uma “categoria” de substâncias. A aplicação do conceito de 
grupo pressupõe que as propriedades físico-químicas, os efeitos na saúde humana e o destino 
ou os efeitos ambientais possam ser previstos, a partir dos dados correspondentes a uma 
substância de referência do grupo, por interpolação, para outras substâncias do grupo 
(método comparativo por interpolação - “read-accross approach” em língua inglesa). Este 
processo evita que tenham de ensaiar-se todas as substâncias em relação a todos os 
parâmetros.
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Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer e Erna Hennicot-Schoepges 

Alteração 483
Artigo 9, parte introdutória

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

Um registo exigido nos termos do artigo 5º 
ou dos nºs 1 ou 4 do artigo 6º relativo a uma 
substância ou a uma categoria de 
substâncias semelhantes deverá conter, no 
formato especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108º, todas as 
informações seguintes:

Or. en

Justificação

Reconhece o conceito de categoria de substâncias com propriedades 
equivalentes/semelhantes e preconiza a sua inclusão no registo, a fim de reduzir o número de 
processos de registo.

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

Sommer e Erna Hennicot-Schoepges  

Alteração 484
Artigo 9, alínea a)

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

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

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

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

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

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

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

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

iii) informações sobre o fabrico e a(s) 
utilização(ões) da substância, conforme 
especificado no ponto 3 do anexo IV; estas 
informações dirão respeito a todas as 
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utilizações identificadas do registando, utilizações identificadas do registando,
iv) a classificação e a rotulagem da 
substância, conforme especificado no 
ponto 4 do anexo IV,

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

v) orientações para a utilização segura da 
substância, conforme especificado no ponto 
5 do anexo IV,

v) orientações para a utilização segura da 
substância, conforme especificado no ponto 
5 do anexo IV,

vi) resumos das informações obtidas a partir 
da aplicação dos anexos V a IX,

vi) no caso das substâncias fabricadas ou 
importadas em quantidades iguais ou 
superiores a 10 toneladas e de substâncias 
fabricadas ou importadas em quantidades 
compreendidas entre 1 e 10 toneladas, se a 
substância for considerada como 
apresentando um risco elevado em 
conformidade com a hierarquização 
especificada no artigo 20° bis, resumos das 
informações obtidas a partir da aplicação do
anexo IV bis (conjunto de informação), e 
resumos de outras informações pertinentes 
disponíveis que o registando considere 
úteis para a avaliação do risco,

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

vii) no caso das substâncias fabricadas ou 
importadas em quantidades iguais ou 
superiores a 10 toneladas e de substâncias 
fabricadas ou importadas em quantidades 
compreendidas entre 1 e 10 toneladas, se a 
substância for considerada como 
apresentando um risco elevado em 
conformidade com a hierarquização 
especificada no n° 2, alínea a), do artigo 
21°, relatórios de estudo originais ou
resumos consistentes do estudo respeitantes 
às informações obtidas a partir da aplicação
do anexo IV bis (conjunto de informação), 
bem como resumos de outras informações 
pertinentes disponíveis que o registando 
considere úteis para a avaliação do risco,

viii) uma declaração indicando se as 
informações foram obtidas a partir de 
experiências com animais vertebrados,

viii) uma declaração indicando se as 
informações foram obtidas a partir de 
experiências com animais vertebrados,

ix) propostas de ensaios se tal for exigido 
pela aplicação dos anexos V a IX,

ix) uma proposta relativa à produção das 
informações obtidas a partir da aplicação 
dos anexos VII e VIII e tendo em 
consideração o anexo IX, se as 
conclusões do relatório de segurança 
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química sugerirem que são necessárias 
informações suplementares,

x) uma declaração indicando se aceita ou 
não partilhar com futuros registandos, 
mediante pagamento, os seus resumos e 
resumos consistentes do estudo respeitantes 
às informações obtidas a partir da aplicação 
dos anexos V a VIII relativamente a ensaios 
que não envolvam animais vertebrados;

x) uma declaração indicando se aceita ou 
não partilhar com futuros registandos, 
mediante pagamento, os seus resumos e 
resumos consistentes do estudo respeitantes 
às informações obtidas a partir da aplicação 
dos anexos V a VIII relativamente a ensaios 
que não envolvam animais vertebrados;

x bis) uma declaração escrita indicando 
que o registando tem acesso a todos os 
estudos originais a partir dos quais foram 
elaborados os resumos ou os resumos 
consistentes do estudo apresentados. A 
pedido da Agência, o registando 
comprovará ser o proprietário desses 
estudos ou estar legalmente habilitado a 
ter acesso aos mesmos.

Or. en

Justificação

Reconhece o conceito, definido no ponto 1.5 do anexo IX, de categorias de substâncias com 
propriedades equivalentes/semelhantes e preconiza a sua inclusão no registo, a fim de 
reduzir o número de processos de registo.

A noção de "resumos consistentes" deve ser claramente definida, dado que esta expressão é 
utilizada noutras iniciativas, nomeadamente no programa relativo às substâncias químicas 
produzidas em grande quantidade da OCDE. Quaisquer futuras alterações dos requisitos da 
OCDE teriam um potencial impacto nos requisitos do processo de registo. A fim de evitar  
encargos administrativos desnecessários e possíveis erros, deveria ser possível apresentar o 
relatório de estudo em vez do respectivo resumo. Esta medida reduziria os encargos 
administrativos e reforçaria a aplicabilidade do texto.

Registo e definição de prioridades com base no risco: o risco, e não apenas o volume anual, é 
o critério adequado para a identificação das substâncias que suscitam uma grande 
preocupação. Por conseguinte, o processo de registo deveria incluir um sistema de 
classificação de substâncias prioritárias com base no risco. A formação de consórcios para 
efectuar o pré-registo é incentivada, mas continua a ser facultativa. A partilha dos resultados 
dos estudos que envolvam experiências com animais vertebrados é obrigatória.

A nova proposta do Conselho Europeu das Federações da Indústria Química (CEFIC) inclui o 
seguinte:

- Pré-registo obrigatório relativamente a 30 000 substâncias no prazo de 18 meses.
- A elaboração de um conjunto de informação sobre todas as substâncias em quantidades 
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iguais ou superiores a 10 toneladas e utilizadas como referência no âmbito de uma avaliação 
dos riscos escalonada e de uma definição de prioridades (no caso das substâncias em 
quantidades iguais ou inferiores a 10 toneladas só são necessárias informações adequadas). 
Este conjunto de dados será comunicado à Agência nos cinco anos subsequentes à entrada 
em vigor do regulamento REACH.
- Registo de substâncias em quantidades iguais ou superiores a 1000 toneladas e de 
substâncias CMR no prazo de 5 anos.
- Registo prioritário de substâncias em quantidades compreendidas entre 1 e 1000 toneladas 
a comunicar à Agência no prazo de 5 anos.
- Registo no prazo de:
7 anos após a entrada em vigor do regulamento REACH: substâncias entre 1 e 1000 

toneladas + substâncias que suscitam uma grande preocupação em quantidades iguais ou 
inferiores a 100 toneladas;
9 anos: substâncias menos preocupantes em quantidades compreendidas entre 1 e 100 
toneladas;
11 anos: substâncias menos preocupantes em quantidades iguais ou inferiores a 10 
toneladas.

Cada registando deveria ser obrigado a redigir uma declaração, que faria parte integrante 
do processo de registo, indicando que tem acesso aos estudos originais a partir dos quais 
foram elaborados os resumos consistentes do estudo. Esse acesso pode revestir as seguintes 
formas: o registando é o proprietário do estudo; o registando tem uma carta de acesso 
respeitante ao estudo em questão ou o estudo foi publicado e tornado acessível ao público 
(Jornal Oficial, publicação científica, etc.). Caso contrário, as empresas que elaboraram os 
resumos consistentes do estudo no âmbito de programas em que estes resumos são 
publicados (por exemplo, o programa relativo às substâncias químicas produzidas em grande 
quantidade (High Production Volume chemicals) da OCDE, o High Production Volume 
(HPV) Chemical Challenge Programme da EPA) seriam penalizadas. Alguns oportunistas 
poderiam utilizar esses resumos sem pagarem a contribuição devida.

Relacionada com as alterações aos artigos 20° bis e 21°.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 485
Artigo 9, alínea a), subalínea iii)

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

iii) informações sobre o fabrico e categorias 
de exposição da(s) utilização(ões) da 
substância, conforme especificado no ponto 
3 do anexo IV; estas informações dirão 
respeito a todas as categorias de exposição 
das utilizações identificadas do registando. 
Com base nestas informações, deve ser 
possível aos utilizadores que não sejam 
produtores ou importadores utilizarem com 
segurança a substância incluída nas 
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categorias de exposição, sem testes 
suplementares e sem a definição de 
medidas próprias de gestão do risco.

Or. de

Justificação

Na ausência de categorias de exposição inequivocamente definidas, os utilizadores a jusante 
de substâncias químicas não disporão de segurança, nem no plano jurídico, nem no do 
planeamento. Por conseguinte, deveria ser integrada na proposta de regulamento uma lista 
de categorias de exposição transsectorial que abranja todas as utilizações, o que não só 
incrementaria a operacionalidade do sistema, mas também proporcionaria segurança 
jurídica aos utilizadores a jusante e resolveria, em larga medida, os problemas da protecção 
do 'know how' para os referidos utilizadores.

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 486
Artigo 9, alínea a), ponto vi)

vi) resumos das informações obtidas a partir 
da aplicação dos anexos V a IX,

vi) resumos das informações obtidas a partir 
da aplicação dos anexos V a IX, ou um 
resumo das informações equivalentes já 
recolhidas para essas substâncias em 
aplicação de outras disposições da União 
Europeia. A Agência produz e actualiza 
regularmente uma lista que deve 
especificar quais as informações sobre as 
substâncias obtidas em aplicação de outras 
disposições da União Europeia são 
consideradas equivalentes às requeridas em 
aplicação do presente regulamento;

Or. it

Justificação

As informações já recolhidas relativamente a algumas substâncias em conformidade com 
outras disposições comunitárias deveriam poder ser utilizadas sem necessidade de ulteriores 
reformulações.

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

Alteração 487
Artigo 9, alínea a), pontos vi) e vii)

vi) resumos das informações obtidas a partir 
da aplicação dos anexos V a IX,

vi) para as substâncias fabricadas ou 
importadas que excedam as 10 toneladas e 
para as substâncias produzidas ou 
importadas cujas quantidades se situem 
entre 1 e 10 toneladas, caso a substância 
seja considerada potencialmente de alto 
risco com base nas prioridades definidas 
pelo artigo 21(a) 2, resumos das 
informações obtidas a partir da aplicação do 
Anexo VI (Suplemento informativo) e 
resumos respeitantes a qualquer outra 
informação importante disponível 
considerada, pelo registando, pertinente 
para a avaliação do risco.

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

vii) para as substâncias fabricadas ou 
importadas que excedam as 10 toneladas e 
para as substâncias fabricadas ou 
importadas cuja quantidade se situe entre 1 
e 10 toneladas, caso a substância seja 
considerada potencialmente de alto risco 
com base nas prioridades definidas pelo 
artigo  21(a) 2, relatórios consistentes dos 
estudos originais ou resumos consistentes 
do estudo respeitantes às informações 
obtidas a partir da aplicação do Anexo VI, 
(Suplemento informativo), qualquer outra 
informação importante disponível 
considerada, pelo registando, pertinente 
para a avaliação do risco.

Or. it

Justificação

Cumpre definir atentamente o que se entende por “resumo consistente”, na medida em que se 
trata de uma expressão que se encontra noutras iniciativas, como, por exemplo, no programa 
HPV da OCDE. Qualquer futura modificação dos requisitos da OCDE poderia ter 
repercussões nos requisitos necessários ao processo de registo, o que não é possível pôr em 
prática com facilidade. A fim de evitar esforços desnecessários e erros eventuais, deveria ser 
possível transmitir, como alternativa, o relatório sobre um estudo, em vez ter de o resumir de 
novo. Isto contribuiria para reduzir sensivelmente as formalidades administrativas e seria, ao 
mesmo tempo, mais praticável.
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Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 488
Artigo 9, alínea a), ponto vii)

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

vii) resumos consistentes do estudo 
respeitantes às informações obtidas a partir 
da aplicação dos anexos V a IX, se o anexo I 
assim o determinar, o resumos consistentes  
equivalentes já elaborados para essas  
substâncias em aplicação de outras 
disposições da União Europeia;

Or. it

Justificação

As informações já recolhidas relativamente a algumas substâncias em conformidade com 
outras disposições comunitárias deveriam poder ser utilizadas sem necessidade de ulteriores 
reformulações. A presente alteração relaciona-se com o artigo 9º, (a) vi).

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 489
Artigo 9, alínea a), subalínea viii)

viii) uma declaração indicando se as 
informações foram obtidas a partir de 
experiências com animais vertebrados,

viii) uma declaração indicando se as 
informações foram obtidas a partir de 
experiências com animais vertebrados, que
tipo de ensaios com animais vertebrados 
foram realizados e o número de animais 
utilizados,

Or. en
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Justificação

Tendo em conta o objectivo de promover os métodos de ensaio que não envolvam animais e a 
preocupação suscitada pela utilização de animais vertebrados no âmbito deste regulamento, 
deveriam ser fornecidas informações sobre as experiências com animais que foram 
realizadas e o número de animais utilizados.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 490
Artigo 9, alínea a), subalínea ix)

ix) propostas de ensaios se tal for exigido 
pela aplicação dos anexos V a IX,

ix) propostas de ensaios se tal for exigido 
pela aplicação dos anexos VII a IX,

Or. de

Justificação

O artigo 9º, alínea a), subalínea (ix) contraria o disposto no Anexo IV, quarta etapa.
Em conformidade com o artigo 9º, o processo técnico incluirá propostas de ensaios se tal for 
exigido pela aplicação dos anexos V a IX . Porém, o Anexo IV refere claramente que os 
dados previstos nos Anexos V e VI devem ser obtidos sem que seja necessário apresentar 
previamente uma proposta:
"QUARTA ETAPA - OBTENÇÃO DE NOVOS DADOS/PROPOSIÇÃO DE UMA ESTRATÉGIA DE ENSAIO"
Em alguns casos, não será necessário obter novos dados. Todavia, quando existir uma lacuna 
de informação que deva ser preenchida, haverá que obter novos dados (anexos V e VI) ou 
propor uma estratégia de ensaio (anexos VII e VIII) (...)".

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

Alteração 491
Artigo 9, alínea a), pontos ix), x) e x bis) (novo)

ix) propostas de ensaios se tal for exigido 
pela aplicação dos anexos V a IX, 

ix) uma proposta visando facultar as 
informações obtidas a partir da aplicação 
dos anexos VII e VIII e das observações 
referidas no Anexo IX, se as conclusões do  
Relatório de Segurança Química (RSQ) 
apontarem para a necessidades dessas 
informações adicionais;

x) uma declaração indicando se aceita ou 
não partilhar com futuros registandos, 
mediante pagamento, os seus resumos e 
resumos consistentes do estudo respeitantes 
às informações obtidas a partir da aplicação 
dos anexos V a VIII relativamente a ensaios 

x) uma declaração indicando se aceita ou 
não partilhar com futuros registandos, 
mediante pagamento, os seus resumos e 
resumos consistentes do estudo respeitantes 
às informações obtidas a partir da aplicação 
dos anexos V a VIII relativamente a ensaios 
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que não envolvam animais vertebrados; que não envolvam animais vertebrados;

x bis) uma declaração escrita em que se 
diga que o registando tem acesso a todos os 
estudos originais a partir dos quais foram 
obtidos os resumos apresentados ou os
resumos consistentes das informações. A 
pedido da Agência, o registando deverá 
fornecer a prova de que os referidos 
estudos lhe pertencem ou de que tem acesso 
autorizado aos mesmos;

Or. it

Justificação

Como parte integrante do processo de registo, o registando deve ter a obrigação de fornecer 
a prova de acesso aos estudos originais que constituem a base dos resumos consistentes, o 
que se verifica se: a) o registando for o proprietário do estudo, b)dispuser de um carta de 
acesso ao mesmo ou c) o estudo inicial for do domínio público. A presente alteração visa 
impedir que eventuais "freerider" possam obter benefícios financeiros do acesso não 
regulamentado aos referidos estudos.

Alteração apresentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 

Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, Alessandro 
Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini e Sergio Berlato

Alteração 492
Artigo 9, alínea a), subalínea x)

x)  uma declaração indicando se aceita ou 
não partilhar com futuros registandos, 
mediante pagamento, os seus resumos e 
resumos consistentes do estudo respeitantes 
às informações obtidas a partir da 
aplicação dos anexos V a VIII 
relativamente a ensaios que não envolvam 
animais vertebrados;

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta alteração faz parte do pacote de alterações relacionadas com a proposta OSOR ("one 
substance one registration") (Sacconi e outros).

Esta alteração visa tornar a partilha obrigatória de dados extensiva às informações obtidas a 
partir de ensaios que não envolvam animais (Davies).



PE 357.817v01-00 88/166 AM\565897PT.doc

PT

A supressão da subalínea x) da alínea a) do artigo 9° visa eliminar a possibilidade de o 
proprietário dos estudos conceder ou não o acesso aos dados relativos a ensaios que não 
envolvam animais vertebrados. A supressão desta disposição reveste uma importância 
decisiva para a introdução do princípio do acesso obrigatório a todos os dados, mediante o 
pagamento de uma contribuição justa e equitativa (na ausência de um acordo prévio sobre a 
compensação que o requerente dos dados deve pagar ao proprietário dos mesmos). Esta 
questão reveste uma extrema importância sobretudo para as PME que, deste modo, poderão 
reduzir consideravelmente os custos inerentes ao cumprimento dos requisitos do regulamento 
REACH. Esta alteração está relacionada com as outras alterações aos artigos do título II 
("Registo de substâncias") (Vernola e outros).

A supressão da subalínea x) da alínea a) do artigo 9° visa consagrar o princípio do acesso 
obrigatório a todos os dados. Esta alteração está relacionada com as alterações ao n° 4 do 
artigo 23° (Foglietta e outros).

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 493
Artigo 9, alínea a), subalínea x bis) (nova)

x bis) uma avaliação indicando se os 
critérios de identificação de substâncias 
persistentes, bioacumuláveis e tóxicas e de 
substâncias muito persistentes e muito 
bioacumuláveis estabelecidos no anexo XII 
foram cumpridos, sempre que o artigo 13º 
não o exigir.

Or. en

Justificação

Esta alteração aumenta o nível da informação exigida.

Alteração apresentada por Mojca Drčar Murko

Alteração 494
Artigo 9, alínea a), subalíneas x bis) e x ter) (novas)

x bis) no caso das substâncias em 
quantidades compreendidas entre 1 e 10 
toneladas, informações relativas à 
exposição, conforme especificado no ponto 
6 do anexo IV (novo),
x ter) uma cópia da ficha de segurança, no 
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caso das substâncias classificadas.

Or. en

Justificação

Para possibilitar uma selecção prévia das substâncias de baixo volume com base nos riscos 
potenciais, são necessárias informações de base sobre a exposição. Deste modo, seria 
possível atribuir uma maior prioridade à recolha de informações sobre as substâncias em 
relação às quais a exposição é considerada significativa ou difícil de calcular, bem como 
permitir uma análise preliminar dos riscos potenciais. A fim de facilitar o controlo oficial, a 
base de dados da Agência deveria incluir um inventário das fichas de segurança.

Alteração apresentada por Karin Scheele

Alteração 495 
Artigo 9, alínea b)

b) um relatório de segurança química, 
sempre que o artigo 13.º assim o exigir.

b) um relatório de segurança química.

Or. de

Justificação

Decorre naturalmente da alteração ao nº 1, primeiro parágrafo, do artigo 13º.

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 496
Artigo 9, parágrafo 1 bis (novo)

O requerente, no momento em que 
apresenta as informações para fins de 
registo nos termos das alíneas a) e b), pode 
solicitar que certos documentos ou partes 
de documentos especificamente designados 
sejam tratados de forma confidencial. O 
requerente fornece a justificação para esses 
pedidos. A autoridade que recebe as 
informações decide, tendo em conta o 
estipulado no artigo 116º, quais as  
informações que devem ser consideradas  
confidenciais.

Or. it
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Justificação

Completa a alteração 21 do relator, acrescentando uma ligação ao artigo 116º referente à 
confidencialidade.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Renate Sommer e Erna Hennicot-Schoepges 

Alteração 497
Artigo 9, parágrafo 1 bis (novo)

As informações referidas no n° 1 e 
produzidas nos termos de outra legislação 
comunitária ou internacional e/ou de 
programas químicos podem ser 
apresentadas no seu formato original.

Or. en

Justificação

Os dados já recolhidos ou os relatórios já elaborados sobre uma substância nos termos de 
outra legislação ou programas comunitários ou internacionais deveriam ser autorizados e 
apresentados como tal, sem ser necessário alterá-los ou dar-lhes uma nova redacção 
desnecessária.  Entre esses programas figuram o conjunto de dados de informação de 
despistagem (Screening Information Data Set - SIDS) da OCDE, a iniciativa "High 
Production Volume (HPV) Chemicals" do Conselho Internacional das Associações de 
Substâncias Químicas (ICCA), o projecto HERA (Human and Environmental Risk 
Assessment) de avaliação de produtos de limpeza de uso doméstico, e as monografias do 
Centro Europeu de Indústria Química, Ecologia e Toxicologia (ECETOC) sobre produtos 
químicos.

Alteração apresentada por Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter e Jonas Sjöstedt

Alteração 498
Artigo 10

Apresentação de dados em conjunto pelos
membros de um consórcio

Apresentação de dados em conjunto por 
vários registandos

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

1.  Sem prejuízo do disposto no n° 2,
quando se previr o fabrico de uma 
substância na Comunidade por um ou mais 
fabricantes e/ou a importação por um ou 
mais importadores, aplica-se o seguinte:
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nome dos outros fabricantes e/ou 
importadores, e com o seu consentimento, 
apresentará partes do registo em 
conformidade com os segundo, terceiro e 
quarto parágrafos.
Cada membro do consórcio apresentará, 
separadamente, as informações especificadas 
na alínea a), subalíneas i), ii), iii) e viii), do 
artigo 9º.

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

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

Os registandos podem decidir se apresentam 
as informações especificadas na alínea a), 
subalínea v), e alínea b), do artigo 9º 
separadamente ou se um ou mais 
fabricantes ou importadores apresentarão
essas informações em nome dos outros.

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

2. As informações especificadas na alínea 
a), subalíneas iv), vi) vii) e ix), do artigo 9° 
serão apresentadas por um ou mais 
fabricantes ou importadores, com o 
consentimento dos outros fabricantes ou 
importadores. Se um registando não 
concordar com a opinião da maioria sobre 
a selecção das informações especificadas 
na alínea a), subalíneas iv), vi) e/ou vii), do 
artigo 9°, apresentará uma explicação dos 
motivos de desacordo, que poderá ser 
acompanhada das informações que 
considere pertinentes.

Or. en

Justificação

Este "pacote" de alterações introduz a ideia de "One Substance One Registration" (OSOR) e 
está relacionado com as alterações ao título II dos mesmos autores. O objectivo é assegurar 
um conjunto coerente de informações sobre cada substância – pelo menos no que diz respeito 
aos dados relativos aos riscos – a desenvolver pela indústria numa base consistente e fiável. 
Este facto garantirá o desenvolvimento de medidas de gestão dos riscos mais aperfeiçoadas 
para os registandos e utilizadores, com base num conjunto de informação coerente sobre os 
riscos. As informações que possam ter um carácter confidencial (por exemplo, sobre as 
utilizações) podem ser apresentadas directamente à Agência. Isto não equivale a um 
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consórcio obrigatório, pois os registandos têm a possibilidade de decidir como trabalham em 
conjunto. Além disso, os desacordos quanto à selecção dos dados e/ou à classificação e 
rotulagem podem ser identificados e justificados.

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

Alteração 499
Artigo 10, nº 1

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Justificação

Obrigar um grupo de fabricantes de uma substância a partilhar os dados pode dar azo a uma 
violação da confidencialidade e, assim, pôr em causa a apresentação de dados em conjunto. 
Este problema pode ser evitado graças ao recurso a uma organização independente ou a um 
terceiro contratado em nome de um consórcio que representa os interesses do grupo de 
fabricantes.
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Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer e Erna 

Hennicot-Schoepges

Alteração 500
Artigo 10, nº 1

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

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

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

A Comissão desenvolverá orientações 
pertinentes e com o mais alto valor jurídico 
para ajudar as empresas na aplicação 
adequada das regras de concorrência ao 
formarem o consórcio.

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

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

Cada consórcio pode igualmente 
apresentar em conjunto as informações 
especificadas na alínea a), subalíneas i) a 
iii), do artigo 9°.

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

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

Or. en

Justificação

São necessárias orientações para ajudar as empresas a formarem e gerirem um consórcio, a 
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fim de encorajar o cumprimento das regras de concorrência e evitar possíveis infracções.

No caso da apresentação conjunta de informações, seria suficiente que o 
fabricante/importador que apresenta as informações em nome dos outros fizesse uma 
declaração nos termos da alínea a), subalínea viii), do artigo 9°. Deveria igualmente ser 
permitido apresentar em conjunto as informações referidas na alínea a), subalíneas i) a iii), 
do artigo 9°, se os membros do consórcio estiverem de acordo, caso contrário o sentido de 
um consórcio é limitado.

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

Cristina Gutiérrez-Cortines e María del Pilar Ayuso González

Alteração 501
Artigo 10, nº 1, parágrafo 1

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

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

A partilha dos dados deve ser obrigatória 
não só para os dados obtidos a partir de 
ensaios que envolvam animais vertebrados, 
mas para todos os ensaios necessários para 
fins de registo.
É igualmente necessário favorecer a 
constituição de consórcios de carácter 
público ou consórcios mistos de formação 
pública/privada a fim de assegurar o acesso 
às PME e às suas associações.

Or. it

Justificação

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

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

Alteração 502
Artigo 10, nº 1, parágrafo 1

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

1. Quando se previr o fabrico de uma 
substância na Comunidade por dois ou mais 
fabricantes e/ou a importação por dois ou 
mais importadores, estes poderão formar um 
consórcio para efectuar o registo. A partilha 
dos dados deve ser obrigatória não só para 
os dados obtidos a partir de ensaios que 
envolvam animais vertebrados, mas para 
todos os ensaios necessários para fins de 
registo..

Or. it

Justificação

A presente alteração justifica-se em virtude da necessidade de simplificar o processo de 
registo e, sobretudo, a fim de reduzir e racionalizar os custos suportados sobretudo pelas 
PME. A presente alteração está relacionada com as outras alterações  apresentadas aos 
artigos constantes do Título II: Registo de substâncias.

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

Cristina Gutiérrez-Cortines e María del Pilar Ayuso González

Alteração 503
Artigo 10, nº 2

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

2. Cada registando que sejam membro de um 
consórcio pagará uma taxa de registo 
proporcionada, em função de critérios 
estabelecidos pela Agência.

Or. it

Justificação

É necessário que a Agência estabeleça critérios de proporcionalidade para a taxa de registo. 
A presente alteração está relacionada com as outras alterações  apresentadas aos artigos 
constantes do Título II: Registo de substâncias.
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Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 504
Artigo 10, nº 2

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

2. Os registandos que sejam membros de 
um consórcio determinarão entre si quem 
pagará cada parte da taxa de registo.

Or. nl

Justificação

Os registandos determinarão entre si quem pagará cada parte da taxa de registo. Deste modo 
poderá acordar-se, dentro de um mesmo consórcio, que aqueles que produzem as substâncias 
a registar em maior quantidade também terão de suportar o maior ónus relativo à taxa de 
registo. Isto incentivará as PME a aderir aos consórcios e a reduzir os respectivos custos. 

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 505
Artigo 10, nº 2

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

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

Or. en

Justificação

Se a redução da taxa se limitar apenas a um terço, o incentivo para a formação de  
consórcios limitar-se-á aos consórcios de dois membros. Só um consórcio constituído por 
dois membros beneficiará com essa formação. A partilha equitativa das taxas torna 
igualmente atractiva a formação de consórcios com um maior número de membros.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, María del Pilar Ayuso González, 

Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer e Erna Hennicot-Schoepges 

Alteração 506
Artigo 10, nº 2

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

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

Or. en

Justificação

Se a redução da taxa se limitar apenas a um terço, o incentivo para a formação de  
consórcios limitar-se-á aos consórcios de dois membros. Só um consórcio constituído por 
dois membros beneficiará com essa formação. A partilha equitativa das taxas torna 
igualmente atractiva a formação de consórcios com um maior número de membros.

Relacionada com as alterações ao n° 2 do artigo 17° e n°s 5 e 6 do artigo 25°.

Alteração apresentada por Christofer Fjellner, María del Pilar Ayuso González, Cristina 
Gutiérrez-Cortines e Antonios Trakatellis

Alteração 507
Artigo 10, nº 2

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

2. Cada consórcio decidirá internamente da 
repartição da taxa de registo.

Or. sv

Justificação

Dentro de cada consórcio formado voluntariamente, devem os membros ter a possibilidade 
de serem eles próprios a repartir os custos.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 

Muscardini e Sergio Berlato

Alteração 508
Artigo 11

Artigo 11º Suprimido
Informações a apresentar dependendo da 

tonelagem
1.  O processo técnico a que se refere a 
alínea a) do artigo 9º incluirá, nas 
subalíneas vi), vii) e viii) dessa disposição, 
pelo menos, os seguintes dados:
a)  A informação especificada no anexo V 
relativa às substâncias fabricadas ou 
importadas em quantidades iguais ou 
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superiores a uma tonelada por ano por 
fabricante ou importador;
b)  A informação especificada nos anexos 
V e VI relativa às substâncias fabricadas 
ou importadas em quantidades iguais ou 
superiores a 10 toneladas por ano por 
fabricante ou importador;
c)  A informação especificada nos anexos V 
e VI bem como as propostas de ensaios 
para obtenção da informação especificada 
no anexo VII relativamente às substâncias 
fabricadas ou importadas em quantidades 
iguais ou superiores a 100 toneladas por 
ano por fabricante ou importador;
d)  A informação especificada nos anexos 
V e VI bem como as propostas de ensaios 
para obtenção da informação especificada 
nos anexos VII e VIII relativamente às 
substâncias fabricadas ou importadas em 
quantidades iguais ou superiores a 1 000 
toneladas por ano por fabricante ou 
importador;
2.  Logo que a quantidade de uma 
substância que já tenha sido registada 
atinja o limite de tonelagem seguinte, serão 
transmitidas à Agência as informações 
adicionais adequadas exigidas no nº 1, bem 
como qualquer actualização dos outros 
elementos do registo, tendo em conta essas 
informações adicionais.

Or. en

Justificação

Com a adaptação de um novo sistema baseado no volume e nos riscos este artigo torna-se 
supérfluo (Oomen-Ruijten e outros).

Relacionada com as alterações ao artigo 21° (Foglietta e outros).

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 509
Artigo 11

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

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

a) A informação especificada no anexo V 
relativa às substâncias fabricadas ou 
importadas em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano por 
fabricante ou importador;

a) A informação especificada no anexo V 
relativa às substâncias abrangidas pela 
categoria de risco 1;

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

b) A informação especificada nos anexos V 
e VI relativa às substâncias abrangidas pela 
categoria de risco 2;

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

c) A informação especificada nos anexos V 
e VI bem como as propostas de ensaios para 
obtenção da informação especificada no 
anexo VII relativamente às substâncias 
abrangidas pela categoria de risco 3;

d) A informação especificada nos anexos V 
e VI bem como as propostas de ensaios para 
obtenção da informação especificada nos 
anexos VII e VIII relativamente às 
substâncias fabricadas ou importadas em 
quantidades iguais ou superiores a 1 000 
toneladas por ano por fabricante ou 
importador;

d) A informação especificada nos anexos V 
e VI bem como as propostas de ensaios para 
obtenção da informação especificada nos 
anexos VII e VIII relativamente às 
substâncias abrangidas pela categoria de 
risco 4;

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

Suprimido

Or. de
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Justificação

Substituição do critério de quantidade por um critério de risco: o critério determinante 
deverá ser não a quantidade, mas o risco associado a uma substância. O risco é, neste 
contexto, função da perigosidade, da quantidade e da exposição da substância. Para efeitos 
de avaliação do risco, é necessário dispor previamente de um conjunto de dados restrito. Dos 
Anexos constam categorias de risco, a articular com o artigo 11º, relativo às informações a 
apresentar. 

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Alteração 510
Artigo 11

Informações a apresentar dependendo da 
tonelagem

Informações a apresentar dependendo do 
risco

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

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

a) A informação especificada no anexo V 
relativa às substâncias fabricadas ou 
importadas em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano por 
fabricante ou importador;

a) A informação especificada nos anexos V 
e VI e as propostas de ensaios visando a 
obtenção de informações em conformidade 
com o Anexo VIII relativa às substâncias 
que, de acordo com o registando, em 
conformidade com a alínea c) do artigo 9º, 
em articulação com o Anexo IVbis, se 
integram na ordem de prioridades 1;

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

b) A informação especificada nos anexos V 
e VI e as propostas de ensaios visando a 
obtenção de informações em conformidade 
com o Anexo VII relativa às substâncias 
que, de acordo com o registando, em 
conformidade com a alínea c) do artigo 9º, 
em articulação com o Anexo IVbis, se 
integram na ordem de prioridades 2;

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

c) A informação especificada no anexo V 
para as substâncias que, de acordo com o 
registando, em conformidade com a alínea 
c) do artigo 9º, em articulação com o Anexo 
IVbis, se integram na ordem de prioridades
3;
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ano por fabricante ou importador;

d) A informação especificada nos anexos V 
e VI bem como as propostas de ensaios 
para obtenção da informação especificada 
nos anexos VII e VIII relativamente às 
substâncias fabricadas ou importadas em 
quantidades iguais ou superiores a 1 000 
toneladas por ano por fabricante ou 
importador;

Suprimido

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

Suprimido

Or. de

Justificação

As informações a incluir no processo técnico devem ser função do risco inerente à utilização 
e não exclusivamente função da quantidade produzida/importada. Assim sendo, a par da 
quantidade total, a toxicidade e a utilização são determinantes. Com o novo Anexo IV bis é 
desenvolvido um instrumento viável de classificação do risco.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 511
Artigo 11, Título

Informações a apresentar dependendo da 
tonelagem

Informações a apresentar dependendo da 
tonelagem e do grau de preocupação 

suscitado

Or. nl

Justificação

As informações devem depender do volume e da classificação quanto ao grau de 
preocupação suscitado. Os volumes propostos são, para esse efeito, combinados neste artigo 
com o grau de preocupação suscitada (Pacote de prioridades Blokland). 
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Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 512
Artigo 11, nº 1

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

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

a)  A informação especificada no anexo V 
relativa às substâncias fabricadas ou 
importadas em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano por 
fabricante ou importador;

a)  A informação especificada no anexo V 
bem como as propostas de ensaios que 
impliquem experiências com animais 
vertebrados para obtenção dessa 
informação relativamente às substâncias 
fabricadas ou importadas em quantidades 
iguais ou superiores a uma tonelada por ano 
por fabricante ou importador;

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

b)  A informação especificada nos anexos V 
e VI bem como as propostas de ensaios que 
impliquem experiências com animais 
vertebrados para obtenção dessa 
informação relativamente às substâncias 
fabricadas ou importadas em quantidades 
iguais ou superiores a 10 toneladas por ano 
por fabricante ou importador;

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

c)  A informação especificada nos anexos V 
e VI bem como as propostas de ensaios que 
impliquem experiências com animais 
vertebrados para obtenção da informação 
especificada nos anexos V a VII 
relativamente às substâncias fabricadas ou 
importadas em quantidades iguais ou 
superiores a 100 toneladas por ano por 
fabricante ou importador;

d)  A informação especificada nos anexos V 
e VI bem como as propostas de ensaios para 
obtenção da informação especificada nos 
anexos VII e VIII relativamente às 
substâncias fabricadas ou importadas em 
quantidades iguais ou superiores a 1 000 
toneladas por ano por fabricante ou 
importador;

d)  A informação especificada nos anexos V 
e VI bem como as propostas de ensaios que 
impliquem experiências com animais 
vertebrados para obtenção da informação 
especificada nos anexos V a VIII 
relativamente às substâncias fabricadas ou 
importadas em quantidades iguais ou 
superiores a 1 000 toneladas por ano por 
fabricante ou importador;     

Or. en
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Justificação

Relacionada com a alteração ao considerando 47. 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 e VI devem igualmente ser apresentadas.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 513
Artigo 11, nº 1, parte introdutória e alínea a)

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

1. O processo relativo aos riscos a que se 
refere o n° 1, subalíneas i), ii) e iii), da 
alínea b), do artigo 9° incluirá os seguintes 
dados:

a)  A informação especificada no anexo V 
relativa às substâncias fabricadas ou 
importadas em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano por 
fabricante ou importador;

a) No caso das substâncias em quantidades 
iguais ou superiores a uma tonelada por 
ano por fabricante ou importador, todas as 
informações sobre as propriedades 
físico-químicas, ambientais ou em termos 
de saúde humana da substância de que 
disponha o fabricante ou importador, 
incluindo, pelo menos, as informações 
sobre as propriedades físico-químicas da 
substância especificadas no anexo V; 

Or. en

Justificação

Esta alteração especifica que, no caso das substâncias em quantidades compreendidas entre 
1 e 10 toneladas, o processo relativo aos riscos deve incluir todas as informações disponíveis 
e, pelo menos, as informações sobre as propriedades físico-químicas da substância 
especificadas no anexo V.

A fim de reduzir os custos, as informações especificadas no anexo V apenas serão exigidas no 
caso das substâncias que foram identificadas no âmbito da despistagem (como proposto a 
seguir) como substâncias que podem apresentar um risco elevado. No caso das outras 
substâncias, apenas são exigidas as informações já disponíveis (alteração relacionada com a 
alteração ao n° 4 do artigo 5°).
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Alteração apresentada por Mojca Drčar Murko

Alteração 514
Artigo 11, nº 1, alínea a)

a)  A informação especificada no anexo V 
relativa às substâncias fabricadas ou 
importadas em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano por 
fabricante ou importador;

a) As informações sobre as propriedades 
físico-químicas especificadas no ponto 5 bis 
do anexo V e todas as informações sobre as 
outras propriedades físico-químicas 
especificadas no ponto 5 ter do anexo V, 
bem como as informações sobre os 
parâmetros toxicológicos e ecotoxicológicos 
da substância de que disponha o fabricante 
ou importador, relativamente às substâncias 
fabricadas ou importadas em quantidades 
iguais ou superiores a uma tonelada por ano 
por fabricante ou importador;

Or. en

Justificação

Em primeiro lugar, os registandos de substâncias em quantidades compreendidas entre 1 e 
10 toneladas deveriam ser obrigados a apresentar todas as informações pertinentes de que 
disponham. Poderão ser exigidas outras informações na sequência de uma avaliação 
preliminar e de uma fixação de prioridades. Os dados sobre certos parâmetros 
físico-químicos (pressão de vapor/granulometria, coeficiente de partição, ponto de fulgor, 
inflamabilidade, propriedades explosivas) deveriam ser sempre apresentados, a fim de 
permitir que sejam tomadas medidas básicas de transporte e confinamento, bem como a 
aplicação de perfis de exposição simples.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 515
Artigo 11, nº 1, alínea a)

a) A informação especificada no anexo V 
relativa às substâncias fabricadas ou 
importadas em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano por 
fabricante ou importador;

a) A informação especificada no anexo V 
relativa às substâncias fabricadas ou 
importadas em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano por 
fabricante ou importador ou quando as 
quantidades totais colocadas no mercado 
atinjam 5 toneladas por produtor ou 
importador;

Or. de
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Justificação

Na proposta de regulamento, os requisitos em matéria de quantidade são função da produção 
(importação) anual. Em consonância com o actual sistema de notificação, as quantidades 
totais (por exemplo, 1 tonelada/ano e um total de 5 toneladas) devem igualmente ser tidas em 
conta.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 516
Artigo 11, nº 1, alíneas b), c) e d)

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

b) A informação especificada nos anexos V 
e VI relativa às substâncias fabricadas ou 
importadas em quantidades iguais ou 
superiores a 100 toneladas por ano por 
fabricante ou importador, à excepção das 
substâncias que suscitem pouca 
preocupação;

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

c) A informação especificada nos anexos V 
e VI bem como as propostas de ensaios para 
obtenção da informação especificada no 
anexo VII relativamente às substâncias 
fabricadas ou importadas em quantidades 
iguais ou superiores a 1000 toneladas por 
ano por fabricante ou importador, à 
excepção das substâncias que suscitem 
pouca preocupação;

d) A informação especificada nos anexos V 
e VI bem como as propostas de ensaios para 
obtenção da informação especificada nos 
anexos VII e VIII relativamente às 
substâncias fabricadas ou importadas em 
quantidades iguais ou superiores a 1 000 
toneladas por ano por fabricante ou 
importador;

d) A informação especificada nos anexos V 
e VI bem como as propostas de ensaios para 
obtenção da informação especificada nos 
anexos VII e VIII relativamente às 
substâncias que suscitem muito grande 
preocupação; 

d bis) A informação especificada nos 
Anexos V e VI, bem como as propostas de 
ensaios para obtenção da informação 
especificada nos Anexos VII e VIII 
relativamente às substâncias fabricadas ou 
importadas iguais ou superiores a 1 000
toneladas por ano por fabricante ou 
importador;
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Or. nl

Justificação

As informações devem depender do volume e da classificação quanto ao grau de 
preocupação suscitado. Os volumes propostos são, para esse efeito, combinados neste artigo 
com o grau de preocupação suscitada (Pacote de prioridades Blokland). 

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 517
Artigo 11, nº 1, alínea b)

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

b) A informação especificada nos anexos V 
e VI relativa às substâncias fabricadas ou 
importadas em quantidades iguais ou 
superiores a 10 toneladas por ano por 
fabricante ou importador ou quando as 
quantidades totais colocadas no mercado 
atinjam 50 toneladas por produtor ou 
importador;

Or. de

Justificação

Na proposta de regulamento, os requisitos em matéria de quantidade são função da produção 
(importação) anual. Em consonância com o actual sistema de notificação, as quantidades 
totais (por exemplo, 1 tonelada/ano e um total de 50 toneladas) devem igualmente ser tidas 
em conta. 

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 518
Artigo 11, nº 1, alínea c)

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

c) A informação especificada nos anexos V 
e VI bem como as propostas de ensaios para 
obtenção da informação especificada no 
anexo VII relativamente às substâncias 
fabricadas ou importadas em quantidades 
iguais ou superiores a 100 toneladas por ano 
por fabricante ou importador ou quando as 
quantidades totais colocadas no mercado 
atinjam 500 toneladas por produtor ou 
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importador;

Or. de

Justificação

Na proposta de regulamento, os requisitos em matéria de quantidade são função da produção 
(importação) anual. Em consonância com o actual sistema de notificação, as quantidades 
totais (por exemplo, 1 tonelada/ano e um total de 500 toneladas) devem igualmente ser tidas 
em conta.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Alteração 519
Artigo 11, nº 1, alínea c)

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

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

Or. en

Justificação

É necessário clarificar que todas as informações especificadas no anexo VII que não 
envolvam ensaios em animais vertebrados devem ser incluídas directamente no processo 
técnico. Não há razão para apresentar propostas de ensaios para obtenção destas 
informações.  

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter e Hiltrud Breyer

Alteração 520
Artigo 11, nº 1, alínea d)

d)  A informação especificada nos anexos V 
e VI bem como as propostas de ensaios para 
obtenção da informação especificada nos 
anexos VII e VIII relativamente às 
substâncias fabricadas ou importadas em 

d)  A informação especificada nos anexos V 
e VI, a informação especificada nos anexos 
VII e VIII que não envolva ensaios em 
animais vertebrados,  bem como as 
propostas de ensaios que impliquem 
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quantidades iguais ou superiores a 1 000 
toneladas por ano por fabricante ou 
importador;

experiências com animais vertebrados para 
obtenção da informação especificada nos 
anexos VII e VIII relativamente às 
substâncias fabricadas ou importadas em 
quantidades iguais ou superiores a 1 000 
toneladas por ano por fabricante ou 
importador;

Or. en

Justificação

É necessário clarificar que todas as informações especificadas nos anexos VII e VIII que não 
envolvam ensaios em animais vertebrados devem ser incluídas directamente no processo 
técnico. Não há razão para apresentar propostas de ensaios para obtenção destas 
informações.  

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 521
Artigo 11, nº 1, alínea d)

d) A informação especificada nos anexos V 
e VI bem como as propostas de ensaios para 
obtenção da informação especificada nos 
anexos VII e VIII relativamente às 
substâncias fabricadas ou importadas em 
quantidades iguais ou superiores a 1 000 
toneladas por ano por fabricante ou 
importador;

d) A informação especificada nos anexos V 
e VI bem como as propostas de ensaios para 
obtenção da informação especificada nos 
anexos VII e VIII relativamente às 
substâncias fabricadas ou importadas em 
quantidades iguais ou superiores a 1 000 
toneladas por ano por fabricante ou 
importador ou quando as quantidades totais 
colocadas no mercado atinjam 5000 
toneladas por produtor ou importador;

Or. de

Justificação

Na proposta de regulamento, os requisitos em matéria de quantidade são função da produção 
(importação) anual. Em consonância com o actual sistema de notificação, as quantidades 
totais (por exemplo, 1 tonelada/ano e um total de 5000 toneladas) devem igualmente ser tidas 
em conta.

Alteração apresentada por John Bowis, Ria Oomen-Ruijten e Guido Sacconi

Alteração 522
Artigo 11, nº 2
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2.  Logo que a quantidade de uma substância 
que já tenha sido registada atinja o limite de 
tonelagem seguinte, serão transmitidas à 
Agência as informações adicionais 
adequadas exigidas no nº 1, bem como 
qualquer actualização dos outros elementos 
do registo, tendo em conta essas 
informações adicionais.

2.  Logo que a quantidade de uma substância 
que já tenha sido registada atinja o limite de 
tonelagem seguinte, serão transmitidas à 
Agência as informações adicionais 
adequadas exigidas no nº 1, bem como 
qualquer actualização dos outros elementos 
do registo, tendo em conta essas 
informações adicionais. Essas informações 
adicionais serão transmitidas à Agência no 
prazo acordado entre o registando e a 
Agência e paralelamente à colocação no 
mercado da substância pelo fabricante ou 
importador.

Or. en

Justificação

É conveniente que a Agência e o registando saibam qual é o prazo para a apresentação das 
informações adicionais (Bowis e outros).

O registando e a Agência devem acordar entre si um prazo suplementar para a transmissão 
das informações adicionais (Sacconi).

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 523
Artigo 11, nº 2

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

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

Or. nl

Justificação

As informações devem depender do volume e da classificação quanto ao grau de 
preocupação suscitado. Os volumes propostos são, para esse efeito, combinados neste artigo 
com o grau de preocupação suscitada (Pacote de prioridades Blokland). 
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Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González, 
Marcello Vernola e Amalia Sartori

Alteração 524
Artigo 11, nº 2 bis (novo)

2 bis. Prioritariamente utilizar-se-ão 
métodos in vitro e a utilização das relações 
(quantitativas) estrutura/actividade 
[(Q)SAR]. Para o efeito, a Comissão porá à  
disposição das empresas uma lista de 
ensaios, bases de dados e modelos 
homologados.

Or. es

Justificação

A capacidade em termos de Investigação e Desenvolvimento da Comissão através do Centro 
em Ispra é suficiente para estabelecer um catálogo de métodos aprovados que evitam os 
ensaios com animais. Por outro lado, a Comissão pode controlar, mediante um registo, as 
bases de dados e modelos (Q)SAR homologados. Além disso, poder-se-á comprovar a 
qualquer momento a adequação da sua aplicação mediante a reprodução dos resultados 
apresentados.

Alteração apresentada por Mojca Drčar Murko

Alteração 525
Artigo 11, nº 2 bis (novo)

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

Or. en
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Justificação

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

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González e 
Marcello Vernola

Alteração 526
Artigo 12, nº 1

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

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

Or. es

Justificação

A presente alteração visa dar cumprimento a um dos objectivos da Agência.

Alteração apresentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff e Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 527
Artigo 12, nº 2, parágrafo 1 bis (novo)

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

Or. en

Justificação

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

Alteração apresentada por Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 528
Artigo 12, nº 3

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

3. Os ensaios e as análises laboratoriais 
serão realizados segundo os princípios de 
boas práticas de laboratório previstos na 
Directiva 87/18/CEE e nos termos da 
Directiva 86/609/CEE. A primeira frase  
não é aplicável aos ensaios e análises 
laboratoriais realizados antes da entrada 
em vigor do presente regulamento; não 
obstante, mas apenas em caso de dúvidas 
fundamentadas quanto à validade dos 
resultados obtidos, a Agência pode exigir 
ensaios ou análises complementares.

Or. de

Justificação

A totalidade dos dados actualmente disponíveis deve ser reconhecida no sistema REACH, 
ainda que os referidos dados não tenham sido analisados com base em BPL (boas práticas 
laboratoriais. A UE dispõe já hoje de dados relativos a muitas substâncias via legislação em 
matéria de produtos químicos. As empresas deveriam ser totalmente libertadas de uma nova, 
supérflua e burocrática apresentação de dados sobre essas substâncias, o que permitiria 
igualmente renunciar a muitos ensaios com animais.
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Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Renate Sommer e Erna Hennicot-Schoepges

Alteração 529
Artigo 12, nº 3

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

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

Or. en

Justificação

A exigência de que todos os ensaios sejam realizados segundo os princípios de boas práticas 
de laboratório aumentará desnecessariamente os custos, dado que os ensaios efectuados a 
nível "interno" são geralmente mais baratos dos que os ensaios realizados por laboratórios 
de acordo com esses princípios. Deve ser prevista uma excepção para os ensaios em animais 
vertebrados.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 530
Artigo 12, nº 4, parágrafo 1

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

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

Or. en

Justificação

Esta alteração visa tornar a partilha obrigatória de dados extensiva às informações obtidas a 
partir de ensaios que não envolvam animais (Davies).
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Alteração apresentada por John Bowis e Ria Oomen-Ruijten

Alteração 531
Artigo 12, nº 4, parágrafo 1

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

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

Or. en

Justificação

Na prática, é muito difícil obter sempre um grau de pureza exactamente igual de uma 
substância, mesmo quando produzida nas mesmas instalações. Além disso, as empresas 
podem utilizar diferentes processos com a mesma substância, variando assim o grau de 
pureza e a natureza das impurezas da mesma, sem modificar o perfil de toxicidade da 
substância. Esta alteração visa evitar que as substâncias abrangidas pelo regulamento 
REACH tenham de ser registada diversas vezes, o que implicaria uma duplicação de esforços 
e a realização desnecessária de ensaios em animais.  

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 532
Artigo 12, nº 4, parágrafo 1

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

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



AM\565897PT.doc 115/166 PE 357.817v01-00

PT

o grau de pureza e a natureza das impurezas, 
e possa apresentar uma carta de acesso 
do(s) registando(s) anterior(es) permitindo a 
utilização dos estudos.

Considera-se que a substância é igual se o 
grau de pureza e a natureza das impurezas 
forem semelhantes e não alterarem o perfil 
de toxicidade da substância. O novo 
registando apresentará uma carta de acesso 
do(s) registando(s) anterior(es) permitindo a 
utilização dos estudos.

Or. en

Justificação

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

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

Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini e Sergio Berlato

Alteração 533
Artigo 12, nº 4, parágrafo 1

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

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

Or. it

Justificação

É necessário assegurar o acesso aos dados relativos aos ensaios não efectuados em animais, 
como já previsto para os ensaios efectuados com animais. A presente alteração está 
relacionada com as outras alterações apresentadas aos artigos constantes do Título II: 
Registo de substâncias (Vernola e outros).

A alteração visa esclarecer a situação jurídica face a uma formulação que poderia ser fonte 



PE 357.817v01-00 116/166 AM\565897PT.doc

PT

de confusão (Foglietta e outros).

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 534
Artigo 12, nº 4, parágrafo 1

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

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

A questão de uma repartição de custos a 
posteriori é da competência da Agência.

Or. de

Justificação

Cumpre garantir segurança jurídica a consumidores e empresas.

Alteração apresentada por Karin Scheele, Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Alteração 535
Artigo 13, nº 1, parágrafo 1

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

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 4.º da 
Directiva 98/24/CE, realizar-se-á uma 
avaliação de segurança química e 
completar-se-á um relatório de segurança 
química relativamente a todas as substâncias 
sujeitas a registo em conformidade com o 
presente capítulo.

Or. de
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Justificação

A avaliação da segurança de uma substância e o relatório de segurança na mesma assente 
assumem importância extrema para os trabalhadores, os consumidores e o ambiente no 
plano da manipulação dos produtos químicos. As medidas de gestão do risco daí decorrentes 
(cf. Anexo I)  podem prestar um incalculável contributo para a segurança no local de 
trabalho. Assim sendo, propõe-se, para a totalidade das substâncias sujeitas a registo nos 
termos do Capítulo 2, a elaboração de uma ficha de segurança da substância e do respectivo 
relatório de segurança (Scheele). 

Não se afigura aceitável limitar as avaliações de segurança às substâncias em quantidades 
superiores a 10 toneladas. Tal significaria, em primeiro lugar, que, no caso de dois terços 
das substâncias abrangidas pelo regulamento REACH, os dados apresentados não seriam 
avaliados no que respeita aos respectivos impactos na saúde humana e no ambiente. Por 
outro lado, mesmo quando são perigosas, não seria necessário apresentar dados relativos à
exposição. Na ausência de informações em matéria de exposição, seria praticamente 
impossível identificar as medidas de gestão de risco apropriadas para proteger os 
trabalhadores ou os consumidores contra as substâncias perigosas (Schlyter e outros).

Alteração apresentada por Mary Honeyball, Jonas Sjöstedt, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, 
Riitta Myller e Richard Seeber

Alteração 536
Artigo 13, nº 1, parágrafo 1

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

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

Or. en

Justificação

A informação exigida no caso das substâncias produzidas em quantidades compreendidas 
entre 1 e 10 toneladas não é adequada. Não permitirá identificar os produtos químicos que 
cumprem os critérios de classificação como substâncias que suscitam uma grande 
preocupação ou que apresentam um risco para a saúde humana. Na sequência da consulta 
na Internet, os requisitos do regulamento REACH foram significativamente reduzidos, tendo 
sido suprimidos três ensaios e a obrigação de apresentar um relatório de segurança química. 
Em consequência, o regulamento REACH não exige a apresentação de um relatório de 
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segurança química no caso de um grande número de substâncias em quantidades entre 1 e 10 
toneladas. Sem esta informação de base, será difícil para os utilizadores a jusante aplicarem 
medidas de gestão dos riscos adequadas que garantam a protecção dos trabalhadores 
(Honeyball, Jørgensen e outros).

Esta alteração garante que a informação de base sob a forma de um relatório de segurança 
química seja apresentada pelos fabricantes de todas as substâncias químicas em quantidades 
superiores a uma tonelada. Esta medida é necessária, a fim de serem adoptadas medidas de 
gestão dos riscos que garantam a protecção dos trabalhadores ou dos consumidores que 
estejam em contacto directo com essas substâncias, como por exemplo as tintas para tingir 
ou os produtos de limpeza de uso doméstico (Sjöstedt).

A elaboração de um relatório de segurança deveria ser obrigatória no caso de a quantidade 
atingir 1 tonelada anual, dado que este novo instrumento regulamentar se reveste de 
importância central para a avaliação do risco e a adopção de estratégias de prevenção. Um 
grande número de substâncias - designadamente, substâncias muito perigosas - podem, 
mesmo em quantidades reduzidas (muito inferiores a 1 tonelada) comportar um elevado 
risco. A bem da segurança no local de trabalho, afigura-se imperativo um relatório de 
segurança da substância a partir de 1 tonelada. As disposições constantes da proposta da 
Comissão Europeia relativamente a quantidades compreendidas entre 1 e 10 toneladas 
poderiam induzir lacunas no sistema de protecção (Seeber).

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 537
Artigo 13, nº 1, parágrafo 1

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

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

Or. de

Justificação

No caso das substâncias com uma tonelagem inferior ao limite de 100 t/ano, não deveria ser 
necessária a elaboração de um relatório de segurança, o que desagravaria as PME.

Alteração apresentada por Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola e Miroslav Ouzký

Alteração 538
Artigo 13, nº 2, parte introdutória
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2.  Não será necessário realizar uma 
avaliação de segurança química, em 
conformidade com o nº 1, relativamente a 
uma substância presente numa preparação se 
a concentração da substância na preparação 
for inferior ao menor dos seguintes valores:

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

Or. en

Justificação

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

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

Alteração 539
Artigo 13, nº 2, parte introdutória

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

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

Or. en

Justificação

Evita que as substâncias presentes em preparações que não cumprem os critérios de 
classificação como perigosas sejam abrangidas pelos requisitos do relatório de segurança 
química e da avaliação de segurança química.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 540
Artigo 13, nº 2, alínea f)
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f) 0,1%, se a substância preencher os 
critérios estabelecidos no anexo XII.

f) 0,1%, se se tratar de uma substância que 
suscite muito grande preocupação.

Or. nl

Justificação

As substâncias PBT ou mPmB pertencem à categoria das substâncias que suscitam muito 
grande preocupação (Pacote de prioridades Blokland).

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 541
Artigo 13, nº 3, alínea d)

d) Avaliação de PBT e mPmB. d) Avaliação do grau de preocupação 
suscitada.

Or. nl

Justificação

As substâncias PBT ou mPmB pertencem à categoria das substâncias que suscitam muito 
grande preocupação. Substitui-se a avaliação de PBT e mPmB por uma avaliação em função 
do grau de preocupação suscitada (Pacote de prioridades Blokland).

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 542
Artigo 13, nº 3, alíneas d bis) e d ter) (novas)

d bis) Avaliação da exposição;
d ter) Caracterização dos riscos.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa simplificar o procedimento mediante o aditamento da avaliação da 
exposição e da caracterização dos riscos como etapas a incluir em todos os relatórios de 
segurança química.
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Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 543
Artigo 13, nº 4

4.  Se, na sequência da realização das 
etapas a) a d) do nº 3, o fabricante ou 
importador concluir que a substância 
cumpre os critérios para a sua classificação 
como perigosa nos termos da Directiva 
67/548/CEE ou é avaliada como PBT ou 
mPmB, a avaliação de segurança química 
deve contemplar as seguintes etapas 
adicionais:

Suprimido

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

Or. en

Justificação

Esta alteração visa simplificar o procedimento mediante o aditamento da avaliação da 
exposição e da caracterização dos riscos como etapas a incluir em todos os relatórios de 
segurança química.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 544
Artigo 13, nº 4, frase introdutória

4. Se, na sequência da realização das etapas 
a) a d) do n.º 3, o fabricante ou importador 
concluir que a substância cumpre os critérios 
para a sua classificação como perigosa nos 
termos da Directiva 67/548/CEE ou é 
avaliada como PBT ou mPmB, a avaliação 
de segurança química deve contemplar as 
seguintes etapas adicionais:

4. Se, na sequência da realização das etapas 
a) a d) do n.º 3, o fabricante ou importador 
concluir que a substância cumpre os critérios 
para a sua classificação como perigosa nos 
termos da Directiva 67/548/CEE ou é 
avaliada como uma substância que suscita 
muito grande preocupação, a avaliação de 
segurança química deve contemplar as 
seguintes etapas adicionais:

Or. nl
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Justificação

As substâncias PBT ou mPmB pertencem à categoria das substâncias que suscitam muito 
grande preocupação (Pacote de prioridades Blokland).

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 545
Artigo 13, nº 4, parágrafo 2

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

A avaliação da exposição e a caracterização 
dos riscos devem referir-se a todas as 
utilizações identificadas do fabricante ou 
importador em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano.

Or. en

Justificação

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

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

Hennicot-Schoepges 

Alteração 546
Artigo 13, nº 4 bis (novo)

4 bis. O relatório de segurança química 
deve incluir os resultados de uma avaliação 
contendo:
a) uma conclusão do registando de que não 
existe motivo de preocupação e que não é 
necessária uma avaliação, até que se 
apresente um risco com base em novas 
informações; ou 
b) uma proposta de ensaio do registando 
para produzir informações adicionais  
obtidas a partir da aplicação dos anexos 
VII a IX, se o registando a considerar 
necessária.
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Or. en

Justificação

O registando é inteiramente responsável pela realização desta avaliação progressiva. Se a 
informação disponível não for suficiente para demonstrar uma utilização segura, incumbe ao 
registando elaborar uma proposta de ensaio que deve ser apresentada à Agência no decurso 
do processo de registo. A ausência de uma proposta de ensaio no processo de registo 
apresentado à Agência indica basicamente que "não existe motivo de preocupação". O 
registando é responsável pelo conteúdo do processo e pelas conclusões nele expressas. Uma 
das conclusões pode ser a de que certas utilizações da substância são desaconselhadas pelo 
registando por apresentarem riscos impossíveis de gerir.
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Alteração apresentada por Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, 

Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini e Sergio Berlato

Alteração 547
Artigo 13, nº 5, alínea a)

a) Em materiais destinados a entrar em 
contacto com géneros alimentícios, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da
Directiva 89/109/CEE do Conselho;

Suprimido

Or. it

Justificação

O Relatório referente à segurança química faz parte do processo de registo e, portanto, não 
deve ser elaborado para as substâncias que estão excluídas do seu âmbito de aplicação. As 
substâncias já regulamentadas pelas respectivas legislações verticais, oportunamente 
integradas, devem ser excluídas do âmbito de aplicação do REACH. A presente alteração às 
outras alterações aos artigos constantes do Título II: Registo de substâncias.

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

Alteração 548
Artigo 14

Os polímeros estão isentos do registo 
previsto no presente título.

Os polímeros estão isentos do registo.

Or. it

Justificação

Considera-se necessário excluir completamente os polímeros do REACH. Com efeito, para os 
polímeros, é necessária uma regulamentação específica. A presente alteração às outras 
alterações aos artigos constantes do Título II: Registo de substâncias.  
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Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 549
Artigo 14 bis (novo)

Artigo 14º bis
Registo com base no grau de preocupação 

suscitado
O registo será apresentado com base no 
grau de preocupação estabelecido pela 
Agência e em função do volume da 
substância produzido ou importado 
anualmente.

Or. nl

Justificação

O grau de preocupação suscitado determina as informações a apresentar no momento do 
registo (Pacote de prioridades Blokland).

Alteração apresentada por Liam Aylward

Alteração 550
Artigo 15

Artigo 15º Suprimido
Registo de produtos intermédios isolados 

nas instalações
1.  Qualquer fabricante de um produto 
intermédio isolado nas instalações em 
quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano apresentará à Agência 
um registo respeitante a esse produto.
2.  Um registo de um produto intermédio 
isolado nas instalações incluirá todas as 
seguintes informações, no formato 
especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108º, na medida 
em que o fabricante possa apresentá-las 
sem a realização de ensaios adicionais:
a)  A identidade do fabricante, conforme 
especificado no ponto 1 do anexo IV;
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b)  A identidade do produto intermédio, 
conforme especificado no ponto 2 do 
anexo IV;
c)  A classificação do produto intermédio;
d)  Todas as informações existentes sobre 
as propriedades físico-químicas, ambientais 
ou em termos de saúde humana do produto 
intermédio.

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.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 551
Artigo 15, nº 1

1. Qualquer fabricante de um produto 
intermédio isolado nas instalações em 
quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano apresentará à Agência um 
registo respeitante a esse produto.

1. Qualquer fabricante de um produto 
intermédio isolado que suscite muito grande 
preocupação ou de um outro produto 
intermédio isolado nas instalações em 
quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano apresentará à Agência um 
registo respeitante a esse produto.

Or. nl

Justificação

Em relação às substâncias que suscitam muito grande preocupação, os riscos devem ser 
também avaliados quando o volume for inferior a uma tonelada por ano. As substâncias que 



AM\565897PT.doc 127/166 PE 357.817v01-00

PT

suscitam muito grande preocupação podem também, em pequenas quantidades, causar danos 
consideráveis para o ambiente e a saúde pública (Pacote de prioridades Blokland).

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt, Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Alteração 552
Artigo 15, nº 2, parte introdutória

2.  Um registo de um produto intermédio 
isolado nas instalações incluirá todas as 
seguintes informações, no formato 
especificado pela Agência em conformidade 
com o artigo 108º, na medida em que o 
fabricante possa apresentá-las sem a 
realização de ensaios adicionais:

2.  Um registo de um produto intermédio 
isolado nas instalações incluirá todas as 
seguintes informações, no formato 
especificado pela Agência em conformidade 
com o artigo 108º:

Or. en

Justificação

O registo de um produto intermédio isolado nas instalações deveria conter todas as
informações, independentemente de o fabricante ter necessidade ou não de realizar ensaios 
adicionais. Se esta disposição não for alterada, poderá dissuadir os fabricantes de realizarem 
ensaios. Só os fabricantes que tenham realizado ensaios são obrigados a apresentar 
informações sobre os mesmos. Em resultado da supressão do texto assinalado, a 
apresentação das informações referidas passa a ser obrigatória para todos os fabricantes 
(Sjöstedt).

As informações relativas aos produtos intermédios previstas no regulamento REACH são 
mínimas. Contudo, os produtos intermédios são frequentemente muito reactivos e algumas 
das suas propriedades podem ser perigosas. Os produtos intermédios são particularmente 
preocupantes para a saúde dos trabalhadores. Não é suficiente apresentar informações que 
já estão disponíveis. As informações devem permitir uma classificação do produto 
intermédio, tendo em vista um controlo mais seguro da saúde no trabalho, a adopção de 
medidas de protecção individuais e colectivas adequadas e a identificação das substâncias 
que seria conveniente substituir (Schlyter e outros).

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Alteração 553
Artigo 15, nº 2 bis (novo)

2 bis. Um registo de um produto intermédio 
isolado nas instalações em quantidades 
superiores a 100 toneladas por ano incluirá 
a informação especificada no anexo V, 
além da informação prevista no nº 2.
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Para a produção destas informações é 
aplicável o disposto no artigo 12º.

Or. en

Justificação

As informações relativas aos produtos intermédios previstas no regulamento REACH são 
mínimas. Contudo, os produtos intermédios são frequentemente muito reactivos e algumas 
das suas propriedades podem ser perigosas. Os produtos intermédios são particularmente 
preocupantes para a saúde dos trabalhadores. Não é suficiente apresentar informações que 
já estão disponíveis. Os produtos intermédios isolados nas instalações devem satisfazer os 
mesmos requisitos que as substâncias normais em quantidades compreendidas entre 1 e 10 
toneladas.

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 554
Artigo 15, nº 2 bis (novo)

2 bis. Um registo de um produto intermédio 
isolado nas instalações em quantidades 
superiores a 1 000 toneladas por ano por 
fabricante incluirá a informação 
especificada no anexo V, além da 
informação prevista no nº 2.

Or. en

Justificação

Os produtos intermédios podem ser muito reactivos e tóxicos. Particularmente no caso de 
quantidades elevadas, é razoável exigir mais informações. Esta alteração reforça as 
obrigações a que estão sujeitos os fabricantes que utilizam produtos intermédios isolados em 
instalações em quantidades superiores a 1 000 toneladas por ano. Os requisitos de 
informação estabelecidos são iguais aos previstos na proposta da Comissão para os produtos 
intermédios isolados transportados.

Alteração apresentada por Liam Aylward

Alteração 555
Artigo 16

Artigo 16º Suprimido
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Registo de produtos intermédios isolados 
transportados

1.  Qualquer fabricante ou importador de 
um produto intermédio isolado 
transportado em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano 
apresentará à Agência um registo 
respeitante a esse produto.
2.  O registo de um produto intermédio 
isolado transportado incluirá todas as 
seguintes informações, no formato 
especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108º:
a)  A identidade do fabricante ou 
importador, conforme especificado no 
ponto 1 do anexo IV;
b)  A identidade do produto intermédio, 
conforme especificado no ponto 2 do 
anexo IV;
c)  A classificação do produto intermédio;
d)  Todas as informações existentes sobre 
as propriedades físico-químicas, ambientais 
ou em termos de saúde humana do produto 
intermédio.
3.  Um registo de um produto intermédio 
isolado transportado em quantidades 
superiores a 1 000 toneladas por ano 
incluirá a informação especificada no 
anexo V, além da informação prevista no 
nº 2.
Para a produção destas informações é 
aplicável o disposto no artigo 12º.
4.  Os n°s 2 e 3 só são aplicáveis a produtos 
intermédios isolados transportados cujo 
transporte para outras instalações se 
realiza sob rigoroso controlo contratual, 
incluindo o fabrico mediante licença ou 
subadjudicação, realizando-se a síntese de 
outra(s) substância(s) a partir desse 
produto nessas outras instalações nas 
seguintes condições rigorosamente 
controladas:
a)  A substância está rigorosamente 
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confinada, através de meios técnicos, 
durante a totalidade do seu ciclo de vida, 
incluindo as operações de fabrico, 
transporte (nomeadamente, ferroviário, 
rodoviário, fluvial, marítimo, aéreo ou 
transferência por pipeline), purificação, 
limpeza e manutenção, amostragem, 
análise, carga e descarga de equipamentos 
ou de recipientes, eliminação de resíduos 
ou purificação e armazenagem;
b)  Se houver um potencial de exposição, 
existem tecnologias de procedimentos e de 
controlo que minimizem as emissões e a 
exposição delas resultante;
c)  A substância só é manuseada por 
pessoal devidamente qualificado e 
autorizado;
d)  No caso de trabalhos de limpeza e 
manutenção, executam-se procedimentos 
especiais, como purga e lavagem, antes da 
abertura ou entrada no sistema;
e)  As operações de transporte obedecem 
aos requisitos estabelecidos na 
Directiva 94/55/CE;
f)  Em caso de acidente e de produção de 
resíduos, utilizam-se tecnologias de 
procedimentos e/ou de controlo para 
minimizar as emissões e a exposição daí 
resultante durante as operações de 
purificação ou limpeza e manutenção;
g)  Os procedimentos para o 
manuseamento de substâncias estão bem 
documentados e rigorosamente 
supervisionados pelo operador da 
instalação;
h)  O registando utiliza um sistema de boa 
gestão de produtos e faz o 
acompanhamento dos utilizadores, a fim de 
garantir a satisfação das condições 
mencionadas nas alíneas a) a g).
Se as condições mencionadas no primeiro 
parágrafo não estiverem satisfeitas, o 
registo incluirá as informações 
especificadas no artigo 9º.
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Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao artigo 15º.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 556
Artigo 16, nº 1

1. Qualquer fabricante ou importador de um 
produto intermédio isolado transportado em 
quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano apresentará à Agência um 
registo respeitante a esse produto.

1. Qualquer fabricante ou importador de um 
produto intermédio isolado que suscite 
muito grande preocupação ou de um outro 
produto intermédio isolado transportado em 
quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano apresentará à Agência um 
registo respeitante a esse produto.

Or. nl

Justificação

Em relação às substâncias que suscitam muito grande preocupação, os riscos 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 para o ambiente e a saúde pública (Pacote de prioridades Blokland).

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 557
Artigo 16, nº 3, parágrafo 1

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

3.  Um registo de um produto intermédio 
isolado transportado em quantidades 
superiores a 1 000 toneladas por ano por 
fabricante ou importador incluirá a 
informação especificada nos anexos V e VI, 
além da informação prevista no nº 2.

Or. en

Justificação

Os produtos intermédios podem ser muito reactivos e tóxicos. Particularmente no caso dos 
produtos intermédios isolado transportados, é razoável exigir mais informações. Esta 
alteração reforça os requisitos de informação relativos aos produtos intermédios isolados 
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transportados em quantidades superiores a 1 000 toneladas por ano. Especifica igualmente 
que a tonelagem é fixada por fabricante ou importador.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 558
Artigo 16, nº 3

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

3. Um registo de um produto intermédio 
isolado transportado que suscite muito 
grande preocupação incluirá a informação 
especificada no anexo V, além da 
informação prevista no n.º 2.

Or. nl

Justificação

Substitui-se a tonelagem pelo grau de preocupação suscitada (Pacote de prioridades 
Blokland).

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Alteração 559
Artigo 16, nº 3, parágrafo 1

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

3.  Um registo de um produto intermédio 
isolado transportado em quantidades 
superiores a 10 toneladas por ano incluirá a 
informação especificada no anexo V, além 
da informação prevista no nº 2.

Or. en

Justificação

Atendendo aos riscos específicos para a segurança, a saúde e o ambiente decorrentes do 
transporte, e dado que o transporte de substâncias perigosas continua a estar deficientemente 
regulamentado não obstante o seu aumento contínuo, é necessário um controlo rigoroso dos 
produtos químicos transportados. Os produtos intermédios isolados transportados em 
quantidades superiores a 10 toneladas devem satisfazer os mesmos requisitos que as 
substâncias normais em quantidades compreendidas entre 1 e 10 toneladas.
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Alteração apresentada por Liam Aylward

Alteração 560
Artigo 17

Artigo 17º Suprimido
Apresentação de dados em conjunto pelos 

membros de um consórcio
1.  Quando se previr o fabrico de um 
produto intermédio isolado nas instalações 
ou de um produto intermédio isolado 
transportado, na Comunidade, por dois ou 
mais fabricantes e/ou a importação por dois 
ou mais importadores, estes poderão 
formar um consórcio para efectuar o 
registo. Um fabricante ou importador, 
actuando em nome dos outros fabricantes 
e/ou importadores, e com o seu 
consentimento, apresentará partes do 
registo em conformidade com os segundo e 
terceiro parágrafos.
Cada membro do consórcio apresentará, 
separadamente, as informações 
especificadas no nº 2, alíneas a) e b), do 
artigo 15º e no nº 2, alíneas a) e b), do 
artigo 16º.
O fabricante ou importador que apresenta 
o registo em nome dos outros membros do 
consórcio apresentará, sempre que tal for 
relevante, as informações especificadas no 
nº 2, alíneas c) e d), do artigo 15º e no nº 2, 
alíneas c) e d), e nº 3 do artigo 16º.
2.  Cada registando que seja membro de um 
consórcio pagará apenas um terço da taxa.

Or. en
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Justificação

Ver justificação da alteração ao artigo 15º.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 561
Artigo 17, nº 2

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

2. Os registandos que sejam membros de 
um consórcio determinarão entre si quem 
pagará cada parte da taxa de registo.

Or. nl

Justificação

Os registandos determinarão entre si quem pagará cada parte da taxa de registo. Deste modo 
poderá acordar-se, dentro de um mesmo consórcio, que aqueles que produzem as substâncias 
a registar em maior quantidade também terão de suportar o maior ónus relativo à taxa de 
registo. Isto incentivará as PME a aderir aos consórcios e a reduzir os respectivos custos. 

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 562
Artigo 17, nº 2

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

2.  Cada registando que seja membro de um 
consórcio pagará apenas uma parte 
equitativa da taxa.

Or. en

Justificação

Se a redução da taxa se limitar apenas a um terço, o incentivo para a formação de  
consórcios limitar-se-á aos consórcios de dois membros. Só um consórcio constituído por 
dois membros beneficiará com essa formação. A partilha equitativa das taxas torna 
igualmente atractiva a formação de consórcios com um maior número de membros.
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Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer e 

Erna Hennicot-Schoepges

Alteração 563
Artigo 17, nº 2

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

2.  Cada registando que seja membro de um 
consórcio pagará apenas uma parte 
equitativa da taxa.

Or. en

Justificação

Se a redução da taxa se limitar apenas a um terço, o incentivo para a formação de  
consórcios limitar-se-á aos consórcios de dois membros. Só um consórcio constituído por 
dois membros beneficiará com essa formação. A partilha equitativa das taxas torna 
igualmente atractiva a formação de consórcios com um maior número de membros. 
Relacionada com as alterações ao n° 2 do artigo 10° e  n°s 5 e 6 do artigo 25°.

Alteração apresentada por 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 564
Artigo 17, nº 2

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

2. Cada registando que seja membro de um 
consórcio pagará apenas uma quota 
adequada da taxa.

A taxa deve ser proporcionada, em função 
de critérios estabelecidos pela Agência que 
tenham nomeadamente em conta as 
quantidades produzidas/importadas.

Or. it
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Justificação

A fim de não sobrecarregar as PME, a Agência, ao definir o montante da taxa de registo, 
deve ter nomeadamente em conta a dimensão dos registandos e as quantidades 
produzidas/importadas. A presente alteração está relacionada com as outras alterações 
apresentadas aos artigos constantes do Título II: Registo de substâncias.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer e Elisabeth Jeggle

Alteração 565
Artigo 18

Artigo 18º Suprimido
Obrigações da Agência

1. A Agência atribuirá a cada registo um 
número que deve ser usado para toda a 
correspondência relacionada com o registo, 
além de uma data de registo que deve ser a 
data de recepção do registo pela Agência. A 
Agência comunicará imediatamente o 
número e a data de registo ao fabricante ou 
importador em causa.
2. No prazo de três semanas a contar da 
data de registo, a Agência verificará se 
cada registo está completo a fim de 
confirmar se todos os elementos exigidos 
nos termos dos artigos 9.º e 11.º ou 15.º e 
16.º foram entregues. No caso de quaisquer 
registos de substâncias de integração 
progressiva apresentados nos dois meses 
que antecedem imediatamente a data-limite 
relevante estipulada no artigo 21.º, a 
Agência efectuará a referida verificação no 
prazo de três meses a contar dessa 
data-limite. Essa verificação não incluirá a 
avaliação da qualidade ou da adequação 
dos dados ou justificações apresentados.
Se um registo estiver incompleto, a Agência 
informará o registando, no prazo de três 
semanas a contar da data de registo, das 
informações complementares necessárias 
para que o registo esteja completo em 
conformidade com o presente título, 
apresentando também um prazo razoável 
para a sua entrega. O registando 
apresentará à Agência essas informações 
complementares no prazo estabelecido. A 
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Agência confirmará ao registando o prazo 
para a apresentação das informações 
complementares. A Agência verificará 
novamente se o registo está completo, tendo 
em conta as novas informações 
apresentadas.
Se o registando não tiver completado o seu 
registo dentro do prazo estabelecido, a 
Agência rejeitará o registo.
3. No prazo de 30 dias a contar da data de 
registo, a Agência transmitirá à autoridade 
competente do Estado-Membro responsável 
o processo de registo, juntamente com o 
número de registo, a data de registo, o 
resultado da verificação referida supra e 
qualquer pedido de informações 
complementares, bem como o prazo 
estabelecido em conformidade com o 
segundo parágrafo do n.º 2. O 
Estado-Membro responsável será o 
Estado-Membro em que o fabrico ocorre ou 
onde o importador está estabelecido. 
A Agência comunicará imediatamente 
essas informações à autoridade competente 
do Estado-Membro responsável.
4. As decisões tomadas pela Agência ao 
abrigo do n.º 2 do presente artigo podem 
ser objecto de recurso interposto em 
conformidade com os artigos 87.º, 88.º e 
89.º.

Or. de

Justificação

Pretende-se, deste modo, precaver burocracia supérflua.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 566
Artigo 18

1. A Agência atribuirá a cada registo um 
número que deve ser usado para toda a 
correspondência relacionada com o registo, 
além de uma data de registo que deve ser a 

1. A Agência atribuirá a cada notificação 
um número que deve ser usado para toda a 
correspondência relacionada com a 
notificação, além de uma data de 
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data de recepção do registo pela Agência. A 
Agência comunicará imediatamente o 
número e a data de registo ao fabricante ou 
importador em causa.

notificação que deve ser a data de recepção 
da notificação pela Agência. A Agência 
comunicará imediatamente o número e a 
data de notificação ao fabricante ou 
importador em causa. Além disso, a Agência 
estabelecerá a data de registo, que será a 
data de recepção do registo pela Agência. A 
Agência comunicará imediatamente a data 
do registo ao fabricante ou ao importador 
em causa.
2. No prazo de três semanas a contar da 
data de notificação, a Agência verificará se 
cada notificação está completa a fim de 
confirmar se todos os elementos exigidos 
nos termos do novo artigo 4º quater foram 
entregues. Esta verificação não incluirá a 
avaliação da qualidade ou da adequação 
dos dados ou justificações apresentados.
Se uma notificação estiver incompleta, a 
Agência informará o notificante, no prazo 
de três semanas a contar da data de 
notificação, das informações 
complementares necessárias para que a 
notificação esteja completa em 
conformidade com o presente título, 
apresentando também um prazo razoável 
para a sua entrega. O notificante 
apresentará à Agência essas informações 
complementares no prazo estabelecido. A 
Agência confirmará ao notificante o prazo 
para a apresentação das informações 
complementares. A Agência verificará 
novamente se a notificação está completa, 
tendo em conta as novas informações 
apresentadas.
Se o notificante não tiver completado o seu 
registo no prazo estabelecido, a Agência 
registará a notificação.
2 bis. No prazo de 24 meses após a entrada 
em vigor do presente Regulamento, a 
Agência comunicará ao notificante o grau 
de preocupação suscitada.

2. No prazo de três semanas a contar da data 
de registo, a Agência verificará se cada 
registo está completo a fim de confirmar se 
todos os elementos exigidos nos termos dos 

3. No prazo de três semanas a contar da data 
de registo, a Agência verificará se cada 
registo está completo a fim de confirmar se 
todos os elementos exigidos nos termos dos 
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artigos 9.º e 11.º ou 15.º e 16.º foram 
entregues. No caso de quaisquer registos de 
substâncias de integração progressiva 
apresentados nos dois meses que antecedem 
imediatamente a data-limite relevante 
estipulada no artigo 21.º, a Agência 
efectuará a referida verificação no prazo de 
três meses a contar dessa data-limite. Essa 
verificação não incluirá a avaliação da 
qualidade ou da adequação dos dados ou 
justificações apresentados.

artigos 9.º e 11.º ou 15.º e 16.º foram 
entregues. No caso de quaisquer registos de 
substâncias de integração progressiva 
apresentados nos dois meses que antecedem 
imediatamente a data-limite relevante 
estipulada no artigo 21.º, a Agência 
efectuará a referida verificação no prazo de 
três meses a contar dessa data-limite. Essa 
verificação não incluirá a avaliação da 
qualidade ou da adequação dos dados ou 
justificações apresentados.

Se um registo estiver incompleto, a Agência 
informará o registando, no prazo de três 
semanas a contar da data de registo, das 
informações complementares necessárias 
para que o registo esteja completo em 
conformidade com o presente título, 
apresentando também um prazo razoável 
para a sua entrega. O registando apresentará 
à Agência essas informações 
complementares no prazo estabelecido. A 
Agência confirmará ao registando o prazo 
para a apresentação das informações 
complementares. A Agência verificará 
novamente se o registo está completo, tendo 
em conta as novas informações 
apresentadas.

Se um registo estiver incompleto, a Agência 
informará o registando, no prazo de três 
semanas a contar da data de registo, das 
informações complementares necessárias 
para que o registo esteja completo em 
conformidade com o presente título, 
apresentando também um prazo razoável 
para a sua entrega. O registando apresentará 
à Agência essas informações 
complementares no prazo estabelecido. A 
Agência confirmará ao registando o prazo 
para a apresentação das informações 
complementares. A Agência verificará 
novamente se o registo está completo, tendo 
em conta as novas informações 
apresentadas.

Se o registando não tiver completado o seu 
registo dentro do prazo estabelecido, a 
Agência rejeitará o registo.

Se o registando não tiver completado o seu 
registo dentro do prazo estabelecido, a 
Agência rejeitará o registo.

3. No prazo de 30 dias a contar da data de 
registo, a Agência transmitirá à autoridade 
competente do Estado-Membro responsável 
o processo de registo, juntamente com o 
número de registo, a data de registo, o 
resultado da verificação referida supra e 
qualquer pedido de informações 
complementares, bem como o prazo 
estabelecido em conformidade com o 
segundo parágrafo do n.º 2. O 
Estado-Membro responsável será o 
Estado-Membro em que o fabrico ocorre ou 
onde o importador está estabelecido.

4. No prazo de 30 dias a contar da data de 
registo, a Agência transmitirá à autoridade 
competente do Estado-Membro responsável 
o processo de registo, juntamente com o 
número de registo, a data de registo, o 
resultado da verificação referida supra e 
qualquer pedido de informações 
complementares, bem como o prazo 
estabelecido em conformidade com o 
segundo parágrafo do n.º 2. O 
Estado-Membro responsável será o 
Estado-Membro em que o fabrico ocorre ou 
onde o importador está estabelecido.

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

A Agência comunicará imediatamente essas 
informações à autoridade competente do 
Estado-Membro responsável.
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4. As decisões tomadas pela Agência ao 
abrigo do n.º 2 do presente artigo podem ser 
objecto de recurso interposto em 
conformidade com os artigos 87.º, 88.º e 
89.º.

5. As decisões tomadas pela Agência ao 
abrigo dos nºs 2, 2 bis e 3 do presente artigo 
podem ser objecto de recurso interposto em 
conformidade com os artigos 87.º, 88.º e 
89.º.

Or. nl

Justificação

Incluem-se as obrigações da Agência em matéria de notificação (Pacote de prioridades 
Blokland). 

Alteração apresentada por Liam Aylward

Alteração 567
Artigo 18, nº 2, parágrafo 1

2.  No prazo de três semanas a contar da data 
de registo, a Agência verificará se cada 
registo está completo a fim de confirmar se 
todos os elementos exigidos nos termos dos 
artigos 9º e 11º ou 15º e 16º foram 
entregues. No caso de quaisquer registos de 
substâncias de integração progressiva 
apresentados nos dois meses que antecedem 
imediatamente a data-limite relevante 
estipulada no artigo 21º, a Agência efectuará 
a referida verificação no prazo de três meses 
a contar dessa data-limite. Essa verificação 
não incluirá a avaliação da qualidade ou da 
adequação dos dados ou justificações 
apresentados.

2.  No prazo de três semanas a contar da data
de registo, a Agência verificará se cada 
registo está completo a fim de confirmar se 
todos os elementos exigidos nos termos dos 
artigos 9º e 11º foram entregues. No caso de 
quaisquer registos de substâncias de 
integração progressiva apresentados nos dois 
meses que antecedem imediatamente a 
data-limite relevante estipulada no artigo 
21º, a Agência efectuará a referida 
verificação no prazo de três meses a contar 
dessa data-limite. Essa verificação não 
incluirá a avaliação da qualidade ou da 
adequação dos dados ou justificações 
apresentados.

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:



AM\565897PT.doc 141/166 PE 357.817v01-00

PT

- 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.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 568
Artigo 18, nº 2, parágrafo 1

2. No prazo de três semanas a contar da data 
de registo, a Agência verificará se cada 
registo está completo a fim de confirmar se 
todos os elementos exigidos nos termos dos 
artigos 9.º e 11.º ou 15.º e 16.º foram 
entregues. No caso de quaisquer registos de 
substâncias de integração progressiva 
apresentados nos dois meses que antecedem 
imediatamente a data-limite relevante 
estipulada no artigo 21.º, a Agência 
efectuará a referida verificação no prazo de 
três meses a contar dessa data-limite. Essa 
verificação não incluirá a avaliação da 
qualidade ou da adequação dos dados ou 
justificações apresentados.

2. No prazo de três semanas a contar da data 
de registo, a Agência verificará se cada 
registo está completo a fim de confirmar se 
todos os elementos exigidos nos termos dos 
artigos 9.º e 11.º ou 15.º e 16.º foram 
entregues. No caso de quaisquer registos de 
substâncias de integração progressiva 
apresentados nos dois meses que antecedem 
imediatamente a data-limite relevante 
estipulada no artigo 21.º, a Agência 
efectuará a referida verificação no prazo de 
três meses a contar dessa data-limite. Essa 
verificação incluirá um controlo da  
qualidade dos dados apresentados que sejam 
fundamentais para uma nova avaliação.

Or. de

Justificação

Imprescindível se afigura uma verificação da plausibilidade, uma vez que todas as demais 
medidas assentam nestas informações. Somente assim será possível garantir não só a 
existência de informações fundamentais para efeitos de avaliação, designadamente, 
identidade da substância ou solubilidade, mas também uma qualidade susceptível de revestir 
utilidade para as autoridades no âmbito da tomada de decisões em matéria de estratégia de 
experimentação, desvio do programa de ensaio normalizado, etc..

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 569
Artigo 19, nº 1, parágrafo 1
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1. Sem prejuízo do disposto no artigo 21.º, 
não serão fabricadas na Comunidade nem 
importadas substâncias que não tenham sido 
registadas de acordo com as disposições 
aplicáveis do presente título.

1. Sem prejuízo do disposto nos artigos 19 
bis e 21.º, não serão fabricadas na 
Comunidade nem importadas substâncias 
que não tenham sido registadas de acordo 
com as disposições aplicáveis do presente 
título. 

Or. de

Justificação

Decorre naturalmente da alteração relativa ao artigo 19 bis (novo).

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Renate Sommer e Erna Hennicot-Schoepges

Alteração 570
Artigo 19, nº 1, parágrafo 2

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

No caso do registo de substâncias de 
integração progressiva, um registando pode 
continuar o fabrico ou a importação de uma 
substância se a Agência não der indicação 
em contrário, em conformidade com o nº 2 
do artigo 18º, no prazo de três semanas a 
contar da data de registo, sem prejuízo do 
disposto no quarto parágrafo do nº 4 do 
artigo 25º.

Or. en

Justificação

Assegura a coerência com o novo texto relativo à introdução de um procedimento acelerado 
de registo.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 571
Artigo 19 bis (novo)

Artigo 19º bis
1. O artigo 19º não é aplicável a 
substâncias outras que as substâncias de 
integração progressiva durante um período 
de 15 meses a contar da data em que o 
registando produza ou importe pela 
primeira vez uma substância em 
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quantidade igual ou superior a uma 
tonelada por ano.
2. Para beneficiar do prazo previsto no nº 
1, o registando potencial deve, antes de 
produzir ou importar pela primeira vez uma 
substância em quantidade igual ou 
superior a uma tonelada por ano, 
transmitir, no formato especificado pela 
Agência em conformidade com o artigo 
108.º, as informações previstas no nº 1, 
alíneas a) a e), do artigo 26º. 
O potencial registando pode limitar as 
informações a apresentar de acordo com o 
primeiro parágrafo aos 
parâmetros/propriedades relativamente aos 
quais é necessária a realização de ensaios.
3. Os registandos que não apresentem as 
informações requeridas nos termos do nº 2 
não podem beneficiar do prazo previsto no 
nº 1.
4. A Agência introduz numa base dados as 
informações transmitidas em conformidade 
com os nºs 2 e 3. Concede aos produtores e 
importadores que tenham transmitido 
informações sobre uma substância em 
conformidade com os nºs 2 e 3, acesso aos 
dados relativos a essa substância. As 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros têm igualmente acesso a 
esses dados.

Or. de

Justificação

A bem da promoção da inovação, deveria ser fixado um período transitório para o registo de 
substâncias outras que não as de integração progressiva. Embora ainda não se encontre 
previsto um pré-registo de novas substâncias, este permitiria ao potencial registando testar 
novas substâncias num prazo de 15 meses, antes de proceder ao seu registo definitivo. 
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Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 572
Artigo 20, nº 1, alínea d)

d) Novas utilizações a que se destine a
substância fabricada ou importada, de que 
seja razoável supor que o registando tem 
conhecimento;

d) Novas categorias de exposição a que se 
destine a substância fabricada ou importada, 
de que seja razoável supor que o(s)
registando(s) têm conhecimento;

Or. de

Justificação

Cf. alteração X ao artigo 3º, nº 13 bis (novo).

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-
Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer e Erna Hennicot-Schoepges

Alteração 573
Artigo 20 bis (novo)

Artigo 20º bis
Disposições aplicáveis ao registo de 

substâncias de integração progressiva em 
quantidades compreendidas entre 1 e 1000 

toneladas
1. a)   Os registandos deverão elaborar um 
conjunto de informação de classificação 
(definido no anexo VI) relativo a todas as 
substâncias fabricadas ou produzidas em 
quantidades iguais ou superiores a 10 
toneladas por ano. Este conjunto de 
informação será utilizado como base de 
classificação. O grau de prioridade depende 
do potencial de risco elevado da substância.                                         
b)  No caso de substâncias em quantidades 
compreendidas entre 1 e 10 toneladas serão 
produzidas informações disponíveis e 
pertinentes para a classificação em vez de 
um conjunto de informação de 
classificação completo. As empresas cuja 
produção se situe nas gamas de tonelagem 
inferiores podem partilhar as informações 
no âmbito de consórcios ou podem fornecer 
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prova de "ausência de risco" da substância 
com base em possibilidades de exposição 
negligenciáveis. O conjunto de informação 
de classificação e as informações 
disponíveis pertinentes, bem como o 
resultado da classificação, serão 
transmitidos à Agência.
2.  No prazo de cinco anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento, os 
registandos apresentarão à Agência as 
informações especificadas no anexo VI 
(conjunto de informação) relativas às 
substâncias fabricadas ou importadas em 
quantidades compreendidas entre 10 e 1000 
toneladas.
3.  No prazo de cinco anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento, os 
registandos elaborarão uma classificação 
com base no grau de prioridade das 
substâncias fabricadas ou importadas em 
quantidades compreendidas entre 1 e 100 
toneladas, em conformidade com o anexo 
IV bis.
Os registandos transmitirão à Agência os 
resultados da classificação e todas as 
informações disponíveis que considerem 
pertinentes para o efeito.
4.  Aos registandos que não apresentarem 
as informações exigidas nos n°s 1 e 2 não 
poderá aplicar-se o artigo 21º.
5. No prazo de um mês, a Agência 
actualizará a lista pública, em 
conformidade com o n° 2, alínea b), do 
artigo 26°, indicando os prazos mínimos 
para o registo das substâncias restantes.

Or. en

Justificação

O risco, e não apenas o volume anual, constitui o critério adequado para identificar 
substâncias que suscitam preocupação. Por esta razão, o processo de registo deve incluir um 
sistema de classificação das substâncias em função do risco. É fundamental identificar as 
substâncias que apresentam um risco elevado e afectar recursos adequados para fazer face a 
estes riscos potenciais.
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A aplicação de uma classificação com base no risco garante que as substâncias que 
apresentam um risco elevado sejam avaliadas em primeiro lugar. Garante igualmente a 
produção de dados/informações sobre todas as substâncias no prazo de 5 anos e o rápido 
registo das substâncias de maior risco.

O conjunto da informação (definido no anexo VI) inclui as propriedades e os dados relativos 
à exposição que definem o risco:

- Propriedades físico-químicas: forma física (granulometria ), ponto de fusão, ponto de 
ebulição, densidade relativa, pressão de vapor, coeficiente de partição n-octanol/água, 
hidrossolubilidade, ponto de fulgor

- Biodegradação
- Toxicidade aguda (Daphnia)
- Toxicidade aguda - inalação, ingestão, contacto com a pele (uma só via de exposição)
- Irritação da pele
- Irritação ocular
- Sensibilização da pele (quando não indicado o risco)
- Mutagenicidade (teste de Ames)
- Classificação e rotulagem
- Exposição genérica e informações sobre a utilização.

Relacionada com as alterações aos artigos 9°, 21° e anexo IV bis sobre a classificação.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle e Thomas Ulmer

Alteração 574
Artigo 20 bis (novo)

Artigo 20º bis
Disposições aplicáveis ao registo de 

substâncias de integração progressiva em 
quantidades compreendidas entre 1 e 1000 

toneladas
a) O registando elabora um conjunto de 
informações (em conformidade com o 
Anexo VI) sobre todas as substâncias 
produzidas em quantidade de, pelo menos, 
1 tonelada por ano. Este conjunto de 
informações servirá de base à priorização 
das substâncias, que será definida em 
função do seu eventual elevado potencial 
de risco. As exposições e os riscos podem 
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ser integrados em categorias, visando a 
simplificação do processo de priorização.

Or. de

Justificação

A presente alteração complementa o sistema das categorias de exposição previsto na 
alteração ao artigo 13º, nº 13bis. O risco e não só as quantidades de produção de uma 
substância constitui o critério determinante para a classificação de uma substância como 
potencialmente perigosa. Assim sendo, o processo de registo deveria abranger uma 
priorização das substâncias em função do respectivo potencial de risco, definido com base na 
quantidade, nas propriedades intrínsecas da substância e na exposição. Trata-se de fazer o 
levantamento das substâncias com um elevado potencial de risco e de repartir os recursos de 
modo a começar por abranger essas substâncias. O conjunto de informações incluirá as 
propriedades e os dados relativos à exposição (tanto no que respeita ao ser humano, como ao 
ambiente) que determinam o risco de modo adequado.

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

Alteração 575
Artigo 21

1. O artigo 19.º não se aplicará às seguintes 
substâncias, nos três anos subsequentes à 
entrada em vigor do presente regulamento:

1. O artigo 19.º não se aplicará às seguintes 
substâncias, nos cinco anos subsequentes à 
entrada em vigor do presente regulamento:

a) Substâncias de integração progressiva 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 
das categorias 1 e 2, de acordo com a 
Directiva 67/548/CEE e fabricadas na 
Comunidade ou importadas, em quantidades 
iguais ou superiores a uma tonelada por ano 
por fabricante ou por importador, pelo 
menos uma vez após a entrada em vigor do 
presente regulamento;

a) Substâncias de integração progressiva 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 
das categorias 1 e 2, de acordo com a 
Directiva 67/548/CEE e fabricadas na 
Comunidade ou importadas, em quantidades 
iguais ou superiores a uma tonelada por ano 
por fabricante ou por importador, pelo 
menos uma vez após a entrada em vigor do 
presente regulamento;

b) Substâncias de integração progressiva 
fabricadas na Comunidade ou importadas 
em quantidades iguais ou superiores a 1 000 
toneladas por ano por fabricante ou por 
importador, pelo menos uma vez após a 
entrada em vigor do presente regulamento.

b) Substâncias de integração progressiva 
fabricadas na Comunidade ou importadas 
em quantidades iguais ou superiores a 1 000 
toneladas por ano por fabricante ou por 
importador, pelo menos uma vez após a 
entrada em vigor do presente regulamento.
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2. O artigo 19.º não se aplicará, nos seis anos 
subsequentes à entrada em vigor do presente 
regulamento, às substâncias de integração 
progressiva fabricadas na Comunidade ou 
importadas, em quantidades iguais ou 
superiores a 100 toneladas por ano por 
fabricante ou por importador, pelo menos 
uma vez após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

2. O artigo 19.º não se aplicará, nos sete
anos subsequentes à entrada em vigor do 
presente regulamento:

a) às substâncias de integração progressiva
fabricadas na Comunidade ou importadas, 
em quantidades iguais ou superiores a 
100 toneladas por ano por fabricante ou por 
importador, pelo menos uma vez após a 
entrada em vigor do presente regulamento; e
b) às substâncias de integração progressiva 
que tenham sido listadas por prioridades 
nos termos do artigo 21º bis.
2 bis. O artigo 19º não se aplica por um 
período de 9 anos subsequente à data de 
entrada em vigor do presente regulamento 
às substâncias de integração progressiva 
fabricadas ou importadas na Comunidade 
em quantidade igual ou superior a 10 
toneladas por ano por fabricante ou por 
importador, pelo menos uma vez após a 
entrada em vigor do presente regulamento; 

3. O artigo 19.º não se aplicará, nos 11 anos 
subsequentes à entrada em vigor do presente 
regulamento, às substâncias de integração 
progressiva fabricadas na Comunidade ou 
importadas, em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano por 
fabricante ou por importador, pelo menos 
uma vez após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

3. O artigo 19.º não se aplicará, nos 11 anos 
subsequentes à entrada em vigor do presente 
regulamento, às substâncias de integração 
progressiva fabricadas na Comunidade ou 
importadas, em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano por 
fabricante ou por importador, pelo menos 
uma vez após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. it

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 576
Artigo 21

1. O artigo 19.º não se aplicará às seguintes 
substâncias, nos três anos subsequentes à 

1. O artigo 19.º não se aplicará às seguintes 
substâncias, nos cinco anos subsequentes à 
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entrada em vigor do presente regulamento: entrada em vigor do presente regulamento:
a) Substâncias de integração progressiva 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 
das categorias 1 e 2, de acordo com a 
Directiva 67/548/CEE e fabricadas na 
Comunidade ou importadas, em 
quantidades iguais ou superiores a uma
tonelada por ano por fabricante ou por 
importador, pelo menos uma vez após a 
entrada em vigor do presente regulamento;

Substâncias de integração progressiva  
quando estas tenham sido produzidas ou 
introduzidas na Comunidade pelo menos 
uma vez após a entrada em vigor do 
presente regulamento e sejam abrangidas 
pela categoria de risco 4.

b) Substâncias de integração progressiva 
fabricadas na Comunidade ou importadas 
em quantidades iguais ou superiores a 1 
000 toneladas por ano por fabricante ou 
por importador, pelo menos uma vez após a 
entrada em vigor do presente regulamento.
2. O artigo 19.º não se aplicará, nos seis 
anos subsequentes à entrada em vigor do 
presente regulamento, às substâncias de 
integração progressiva fabricadas na 
Comunidade ou importadas, em 
quantidades iguais ou superiores a 
100 toneladas por ano por fabricante ou 
por importador, pelo menos uma vez após a 
entrada em vigor do presente regulamento.

2. O artigo 19.º não se aplicará, nos nove 
anos subsequentes à entrada em vigor do 
presente regulamento, quando estas tenham 
sido produzidas ou introduzidas na 
Comunidade pelo menos uma vez após a 
entrada em vigor do presente regulamento 
e sejam abrangidas pela categoria de risco  
3.

3. O artigo 19.º não se aplicará, nos 11 anos 
subsequentes à entrada em vigor do presente 
regulamento, às substâncias de integração 
progressiva fabricadas na Comunidade ou 
importadas, em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano por 
fabricante ou por importador, pelo menos 
uma vez após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

3. O artigo 19.º não se aplicará, nos 11 anos 
subsequentes à entrada em vigor do presente 
regulamento, quando estas tenham sido 
produzidas ou introduzidas na Comunidade 
pelo menos uma vez após a entrada em 
vigor do presente regulamento e sejam 
abrangidas pelas categorias de risco 1 ou 2.

Or. de

Justificação

Substituição pelo critério do risco (cf. alteração ao artigo 11º).



PE 357.817v01-00 150/166 AM\565897PT.doc

PT

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Alteração 577
Artigo 21

1. O artigo 19.º não se aplicará às seguintes 
substâncias, nos três anos subsequentes à 
entrada em vigor do presente regulamento:

1. O artigo 19.º não se aplicará às 
substâncias de integração progressiva que, 
em conformidade com o nº 1 do artigo 26º 
ter, tenham sido incluídas pela Agência na 
ordem de prioridades 1. 

a) Substâncias de integração progressiva 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 
das categorias 1 e 2, de acordo com a 
Directiva 67/548/CEE e fabricadas na 
Comunidade ou importadas, em 
quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano por fabricante ou por 
importador, pelo menos uma vez após a 
entrada em vigor do presente regulamento;
b) Substâncias de integração progressiva 
fabricadas na Comunidade ou importadas 
em quantidades iguais ou superiores a 1 
000 toneladas por ano por fabricante ou 
por importador, pelo menos uma vez após a
entrada em vigor do presente regulamento.
2. O artigo 19.º não se aplicará, nos seis anos 
subsequentes à entrada em vigor do presente 
regulamento, às substâncias de integração 
progressiva fabricadas na Comunidade ou 
importadas, em quantidades iguais ou 
superiores a 100 toneladas por ano por 
fabricante ou por importador, pelo menos 
uma vez após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

2. O artigo 19.º não se aplicará, nos seis anos 
subsequentes à entrada em vigor do presente 
regulamento, às substâncias de integração 
progressiva que, em conformidade com o nº 
1 do artigo 26º ter, tenham sido incluídas 
pela Agência na ordem de prioridades 2.

3. O artigo 19.º não se aplicará, nos 11 anos 
subsequentes à entrada em vigor do presente 
regulamento, às substâncias de integração 
progressiva fabricadas na Comunidade ou 
importadas, em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano por 
fabricante ou por importador, pelo menos 
uma vez após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

3. O artigo 19.º não se aplicará, nos 11 anos 
subsequentes à entrada em vigor do presente 
regulamento, às substâncias de integração 
progressiva que, em conformidade com o nº 
1 do artigo 26º ter, tenham sido incluídas 
pela Agência na ordem de prioridades 3.

3 bis. O prazo previsto nos nºs 1 a 3 é 
prorrogado por seis meses a contar da data 
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de introdução na base de dados, em 
conformidade com o nº 6 do artigo 26ºter, 
quando, sem que ao produtor ou 
importador seja imputável qualquer 
responsabilidade, as informações não 
tenham sido apresentadas no prazo de seis 
meses a contar da data de expiração do 
prazo visado nos nºs 1 a 3.

Or. de

Justificação

O prazo dentro do qual, após o pré-registo, cumpre proceder ao registo de substâncias de 
integração progressiva deve ser função de um critério de risco e não de um critério 
meramente quantitativo. Em paralelo, importa que os atrasos não imputáveis aos produtores 
e importadores não tenham para os mesmos efeitos negativos.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 578
Artigo 21

1. O artigo 19.º não se aplicará às seguintes 
substâncias, nos três anos subsequentes à 
entrada em vigor do presente regulamento:

1. O artigo 19.º não se aplicará às seguintes 
substâncias, nos quatro anos subsequentes à 
entrada em vigor do presente regulamento:

a) Substâncias de integração progressiva 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 
das categorias 1 e 2, de acordo com a 
Directiva 67/548/CEE e fabricadas na 
Comunidade ou importadas, em 
quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano por fabricante ou por 
importador, pelo menos uma vez após a 
entrada em vigor do presente regulamento;

a) Substâncias de integração progressiva 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 
das categorias 1 e 2, de acordo com a 
Directiva 67/548/CEE;

b) Substâncias de integração progressiva 
fabricadas na Comunidade ou importadas 
em quantidades iguais ou superiores a 1 
000 toneladas por ano por fabricante ou 
por importador, pelo menos uma vez após a 
entrada em vigor do presente regulamento.

b) Substâncias de integração progressiva que  
suscitem muito grande preocupação.

2. O artigo 19.º não se aplicará, nos seis anos 
subsequentes à entrada em vigor do presente 
regulamento, às substâncias de integração 
progressiva fabricadas na Comunidade ou 
importadas, em quantidades iguais ou 

2. O artigo 19.º não se aplicará, nos seis anos 
subsequentes à entrada em vigor do presente 
regulamento:
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superiores a 100 toneladas por ano por 
fabricante ou por importador, pelo menos 
uma vez após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

a) às substâncias de integração progressiva 
que suscitem preocupação fabricadas na 
Comunidade ou importadas, em quantidades 
iguais ou superiores a 1 tonelada por ano 
por fabricante ou por importador, pelo 
menos uma vez após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

b) às substâncias que suscitem 
preocupação ou pouca preocupação 
fabricadas na Comunidade ou importadas, 
em quantidades iguais ou superiores a 1000 
toneladas por ano por fabricante ou por 
importador, pelo menos uma vez após a 
entrada em vigor do presente Regulamento.
2 bis. O artigo 19º não se aplicará, nos oito 
anos subsequentes à entrada em vigor do 
presente Regulamento:
a) às substâncias de integração progressiva, 
fabricadas na Comunidade ou importadas, 
em quantidades iguais ou superiores a 1 
tonelada por ano por fabricante ou por 
importador, pelo menos uma vez após a 
entrada em vigor do presente Regulamento.
b) às substâncias que suscitem pouca 
preocupação fabricadas na Comunidade ou 
importadas, em quantidades iguais ou 
superiores a 100 toneladas por ano por 
fabricante ou por importador, pelo menos 
uma vez após a entrada em vigor do 
presente Regulamento.

3. O artigo 19.º não se aplicará, nos 11 anos 
subsequentes à entrada em vigor do presente 
regulamento, às substâncias de integração 
progressiva fabricadas na Comunidade ou 
importadas, em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano por 
fabricante ou por importador, pelo menos 
uma vez após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

3. O artigo 19.º não se aplicará, nos 11 anos 
subsequentes à entrada em vigor do presente 
regulamento, às substâncias de integração 
progressiva que suscitem pouca 
preocupação fabricadas na Comunidade ou 
importadas, em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano por 
fabricante ou por importador, pelo menos 
uma vez após a entrada em vigor do presente 
regulamento.
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Or. nl

Justificação

Em relação às substâncias que suscitam muito grande preocupação, os riscos 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 para o ambiente e a saúde pública. Substitui-se a tonelagem pelo grau de 
preocupação suscitada (Pacote de prioridades Blokland).

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-
Riitta Korhola, Anja Weisgerber e Erna Hennicot-Schoepges

Alteração 579
Artigo 21

Disposições específicas para as substâncias 
de integração progressiva

Registo de substâncias de integração 
progressiva

1.  O artigo 19º não se aplicará às seguintes 
substâncias, nos três anos subsequentes à 
entrada em vigor do presente regulamento:

1.  O artigo 19º não se aplicará às seguintes 
substâncias, nos cinco anos subsequentes à 
entrada em vigor do presente regulamento:

a)  Substâncias de integração progressiva 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 
das categorias 1 e 2, de acordo com a 
Directiva 67/548/CEE e fabricadas na 
Comunidade ou importadas, em quantidades 
iguais ou superiores a uma tonelada por ano 
por fabricante ou por importador, pelo 
menos uma vez após a entrada em vigor do 
presente regulamento;

a)  Substâncias de integração progressiva 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 
das categorias 1 e 2, de acordo com a 
Directiva 67/548/CEE e fabricadas na 
Comunidade ou importadas, em quantidades 
iguais ou superiores a uma tonelada por ano 
por fabricante ou por importador, pelo 
menos uma vez após a entrada em vigor do 
presente regulamento;

b)  Substâncias de integração progressiva 
fabricadas na Comunidade ou importadas 
em quantidades iguais ou superiores a 1 000 
toneladas por ano por fabricante ou por 
importador, pelo menos uma vez após a 
entrada em vigor do presente regulamento.

b)  Substâncias de integração progressiva 
fabricadas na Comunidade ou importadas 
em quantidades iguais ou superiores a 1 000 
toneladas por ano por fabricante ou por 
importador, pelo menos uma vez após a 
entrada em vigor do presente regulamento.

2.  O artigo 19º não se aplicará, nos seis anos 
subsequentes à entrada em vigor do presente 
regulamento, às substâncias de integração 
progressiva fabricadas na Comunidade ou 
importadas, em quantidades iguais ou 
superiores a 100 toneladas por ano por 
fabricante ou por importador, pelo menos 
uma vez após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

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

b)  às substâncias de integração progressiva 
classificadas nos termos do artigo 20° bis.
2 bis.  O artigo 19º não se aplicará, nos 9 
anos subsequentes à entrada em vigor do 
presente regulamento, às substâncias de 
integração progressiva fabricadas na 
Comunidade ou importadas em 
quantidades iguais ou superiores a 10 
toneladas por ano por fabricante ou por 
importador, pelo menos uma vez após a 
entrada em vigor do presente regulamento.

3.  O artigo 19º não se aplicará, nos 11 anos 
subsequentes à entrada em vigor do presente 
regulamento, às substâncias de integração 
progressiva fabricadas na Comunidade ou 
importadas, em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano por 
fabricante ou por importador, pelo menos 
uma vez após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

3.  O artigo 19º não se aplicará, nos 11 anos 
subsequentes à entrada em vigor do presente 
regulamento, às substâncias de integração 
progressiva fabricadas na Comunidade ou 
importadas, em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano por 
fabricante ou por importador, pelo menos 
uma vez após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

O registo seria efectuado com base no risco potencial indicado na etapa de classificação. O 
calendário seria inicialmente determinado em função do volume. Todas as empresas, e em 
especial as PME que produzem substâncias em menores volumes, terão um prazo suficiente 
para preparar os processos de registo de acordo com as suas necessidades.

Pré-registo:

O pré-registo das substâncias de integração progressiva deveria ser efectuado no prazo de 
18 meses após a entrada em vigor do regulamento REACH (ver artigo 26°).

Período de cinco anos subsequente à entrada em vigor do regulamento REACH:

As substâncias oficialmente classificadas como CMR (substâncias carcinogénicas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução) das categorias 1 e 2 e as substâncias fabricadas 
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ou importadas em quantidades iguais ou superiores a 1000 toneladas por ano seriam 
registadas.

Período de 5 a 7 anos após a entrada em vigor do regulamento REACH:

As substâncias fabricadas ou importadas em quantidades compreendidas entre 100 e 1000 
toneladas por ano e as substâncias em volumes inferiores a 100 toneladas que suscitam uma 
grande preocupação seriam registadas.

Período de 7 a 9 anos após a entrada em vigor do regulamento REACH:

As substâncias fabricadas ou importadas em quantidades compreendidas entre 10 e 100 
toneladas por ano que suscitam uma grande preocupação seriam registadas.

Período de 9 a 11 anos após a entrada em vigor do regulamento REACH:
As substâncias fabricadas ou importadas em quantidades compreendidas entre 1 e 10 
toneladas por ano que suscitam uma grande preocupação seriam registadas.

Dado que o registo é um processo contínuo, os registandos deveriam proceder a uma revisão 
dos seus registos, bem como das análises dos riscos, sempre que se verifique uma alteração 
do perfil de risco.

Relacionada com as alterações aos artigos 9° e 20 bis (novo).

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 580
Artigo 21, nº 1, alínea a)

a) Substâncias de integração progressiva 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 
das categorias 1 e 2, de acordo com a 
Directiva 67/548/CEE e fabricadas na 
Comunidade ou importadas, em quantidades 
iguais ou superiores a uma tonelada por ano 
por fabricante ou por importador, pelo 
menos uma vez após a entrada em vigor do 
presente regulamento;

a) Substâncias de integração progressiva 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 
das categorias 1 e 2, de acordo com a 
Directiva 67/548/CEE, as substâncias  
persistentes, bioacumuláveis e tóxicas, as 
substâncias muito persistentes e muito 
bioacumuláveis, ou as identificadas como 
tendo efeitos equivalentes nos termos do 
artigo 54º e fabricadas na Comunidade ou 
importadas, em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano por 
fabricante ou por importador, pelo menos 
uma vez após a entrada em vigor do presente 
regulamento;

Or. it
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Justificação

Clarifica a alteração 25 do relator, explicitando as substâncias a registar prioritariamente.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Åsa Westlund e Riitta Myller

Alteração 581
Artigo 21, nº 1, alínea a)

a) Substâncias de integração progressiva 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 
das categorias 1 e 2, de acordo com a 
Directiva 67/548/CEE e fabricadas na 
Comunidade ou importadas, em quantidades 
iguais ou superiores a uma tonelada por ano 
por fabricante ou por importador, pelo 
menos uma vez após a entrada em vigor do 
presente regulamento;

a)  Substâncias de integração progressiva 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 
das categorias 1 e 2, de acordo com a 
Directiva 67/548/CEE,  ou que preenchem 
os critérios do artigo 54°, e fabricadas na 
Comunidade ou importadas, em quantidades 
iguais ou superiores a uma tonelada por ano 
por fabricante ou por importador, pelo 
menos uma vez após a entrada em vigor do 
presente regulamento;

Or. en

Justificação

O primeiro prazo para o registo de substâncias de integração progressiva (3 anos) abrange 
apenas as substâncias CMR das categorias 1 e 2. É inaceitável que outras substâncias para 
além das CMR que suscitam uma grande preocupação, nomeadamente as PBT/mPmB que 
estão sujeitas a autorização, tenham de esperar 11 anos para serem registadas, mesmo nos 
casos em que as suas propriedades intrínsecas são conhecidas. Por conseguinte, a primeira 
fase do registo deveria abranger igualmente as substâncias PBT/mPmB e as outras 
substâncias que suscitam uma grande preocupação, no âmbito da melhoria do sistema de 
classificação, a fim de abranger, em primeiro lugar, os produtos químicos que suscitam as 
maiores preocupações. Estas substâncias poderão assim ser incluídas no sistema de 
autorização no mais breve prazo.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Alteração 582
Artigo 21, nº 1, alínea a)

a)  Substâncias de integração progressiva 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 
das categorias 1 e 2, de acordo com a 
Directiva 67/548/CEE e fabricadas na 
Comunidade ou importadas, em quantidades 

a)  Substâncias de integração progressiva 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 
das categorias 1 e 2, de acordo com a 
Directiva 67/548/CEE, ou identificadas 
como persistentes e bioacumuláveis, e 
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iguais ou superiores a uma tonelada por ano 
por fabricante ou por importador, pelo 
menos uma vez após a entrada em vigor do 
presente regulamento;

fabricadas na Comunidade ou importadas, 
em quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano por fabricante ou por 
importador, pelo menos uma vez após a 
entrada em vigor do presente regulamento;

Or. en

Justificação

O primeiro prazo para o registo de substâncias de integração progressiva previsto no 
regulamento REACH abrange os produtos químicos produzidos em quantidades iguais ou 
superiores a 1000 toneladas e as substâncias CMR das categorias 1 e 2. A fim de abranger, 
em primeiro lugar, todas as substâncias que suscitam as maiores preocupações, as 
substâncias persistentes e bioacumuláveis deveriam ser incluídas nesta primeira fase. As suas 
propriedades poderiam ser facilmente identificadas no âmbito do pré-registo. Esta alteração 
visa igualmente assegurar a coerência com o procedimento de autorização, que dá 
prioridade às substâncias PBT/mPmB (ver n° 3 do artigo 55°).

Alteração apresentada por Robert Sturdy

Alteração 583
Artigo 21, nº 1, alínea b)

b)  Substâncias de integração progressiva 
fabricadas na Comunidade ou importadas 
em quantidades iguais ou superiores a 1 000 
toneladas por ano por fabricante ou por 
importador, pelo menos uma vez após a 
entrada em vigor do presente regulamento.

b)  Substâncias de integração progressiva 
fabricadas na Comunidade ou importadas 
em quantidades iguais ou superiores a 1 000 
toneladas de equivalente-exposição por ano 
por fabricante ou por importador, pelo 
menos uma vez após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

Assegura a coerência com as disposições e os requisitos do novo n° 29 bis do artigo 3°.

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 584
Artigo 21, nº 1, alínea b bis) (nova)

b bis)  Substâncias de integração 
progressiva que satisfaçam os critérios das 
alíneas d) a e) do artigo 54° (substâncias
PBT/mPmB) ou que tenham sido 
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identificadas nos termos da alínea f) do 
artigo 54°, e fabricadas na Comunidade ou 
importadas, em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano por 
fabricante ou por importador, pelo menos 
uma vez após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

A primeira fase do registo deveria ser completada de forma a incluir as substâncias 
PBT/mPmB. O vínculo com o procedimento de autorização deve ser examinado neste 
contexto. É inaceitável que outras substâncias para além das CMR que suscitam uma grande 
preocupação, nomeadamente as PBT/mPmB que estão sujeitas a autorização, tenham de 
esperar 11 anos para serem registadas, mesmo nos casos em que as suas propriedades 
intrínsecas são conhecidas.

Alteração apresentada por Robert Sturdy

Alteração 585
Artigo 21, nº 2

2.  O artigo 19º não se aplicará, nos seis anos 
subsequentes à entrada em vigor do presente 
regulamento, às substâncias de integração 
progressiva fabricadas na Comunidade ou 
importadas, em quantidades iguais ou 
superiores a 100 toneladas por ano por 
fabricante ou por importador, pelo menos 
uma vez após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

2.  O artigo 19º não se aplicará, nos seis anos 
subsequentes à entrada em vigor do presente 
regulamento, às substâncias de integração 
progressiva fabricadas na Comunidade ou 
importadas, em quantidades iguais ou 
superiores a 100 toneladas de equivalente-
exposição por ano por fabricante ou por 
importador, pelo menos uma vez após a 
entrada em vigor do presente regulamento.

Or. en

Justificação

Assegura a coerência com as disposições e os requisitos do novo n° 29 bis do artigo 3°.

Alteração apresentada por Robert Sturdy

Alteração 586
Artigo 21, nº 3

3.  O artigo 19º não se aplicará, nos 11 anos 
subsequentes à entrada em vigor do presente 

3.  O artigo 19º não se aplicará, nos 11 anos 
subsequentes à entrada em vigor do presente 
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regulamento, às substâncias de integração 
progressiva fabricadas na Comunidade ou 
importadas, em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano por 
fabricante ou por importador, pelo menos 
uma vez após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

regulamento, às substâncias de integração 
progressiva fabricadas na Comunidade ou 
importadas, em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada de equivalente-
exposição por ano por fabricante ou por 
importador, pelo menos uma vez após a 
entrada em vigor do presente regulamento.

Or. en

Justificação

Assegura a coerência com as disposições e os requisitos do novo n° 29 bis do artigo 3°.

Alteração apresentada por Chris Davies, Frédérique Ries e Mary Honeyball

Alteração 587
Artigo 21, nº 3 bis (novo)

3 bis. Tendo em vista a integração 
progressiva no sistema de gestão das 
substâncias que satisfaçam os critérios das 
alíneas d) a e) do artigo 54° ou que tenham 
sido identificadas nos termos da alínea f) 
do artigo 54°, serão introduzidas 
orientações específicas por sector, a título 
voluntário, 3 anos após a entrada em vigor 
do presente regulamento. O artigo 6° é 
aplicável seis anos após a entrada em vigor 
do presente regulamento.

Or. en

Justificação

Para conseguir um sistema operacional de gestão da utilização dos produtos químicos 
autorizados na cadeia de abastecimento de artigos, é necessário aplicar uma abordagem 
gradual. Esta alteração garante que as notas de orientação específica por sector sejam 
introduzidas progressivamente, a título voluntário, durante um período de três anos, antes da 
entrada em vigor do artigo 6°.

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 588
Artigo 21 bis (novo)

Artigo 21º bis
Notificação da intenção de não registar 
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uma substância
1. Caso o fabricante ou o importador de 
uma substância, enquanto tal ou contida 
numa preparação, não tencionar 
apresentar o pedido de registo para uma 
substância, deverá notificar desse facto a 
Agência e os utilizadores a jusante.
2. A notificação a que se refere o nº 1 é 
transmitida
a) 12 meses antes do prazo estipulado no 
artigo 21º, nº 1, para as substâncias de 
integração progressiva fabricadas ou 
importadas em quantidade igual ou 
superior a 1000 toneladas por ano;
b) 24 meses antes do prazo estipulado no 
artigo 21º, nº 2, para as substâncias de 
integração progressiva fabricadas ou 
importadas em quantidade igual ou 
superior a 100 toneladas por ano;
c) 36 meses antes do prazo estipulado no 
artigo 21º, nº 3, para as substâncias de 
integração progressiva fabricadas ou 
importadas em quantidade igual ou 
superior a 1 tonelada por ano.
3. Caso o fabricante ou o importador não 
tenha notificado a Agência ou os 
utilizadores a jusante da intenção de não 
registar a substância, deverá apresentar 
para a mesma um pedido de registo.

Or. it

Justificação

Os utilizadores a jusante receiam que um certo número - e talvez mesmo um número elevado 
- de substâncias possa não ser registado por motivos económicos, o que teria repercussões 
negativas na sua actividade económica. Não podem preparar-se adequadamente para tal 
eventualidade, na medida em que poderiam só vir a ter conhecimento do facto depois de 
expirado o prazo de registo. Uma disposição que obrigue os fabricantes e importadores a um 
pré-aviso permitir-lhes-ia negociar com os fabricantes ou os importadores. Os utilizadores a 
jusante poderiam estar dispostos a pagar um preço mais elevado para evitar despesas de  
renovação ainda mais elevadas, evitando assim a retirada da substância.
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Alteração apresentada por Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini e 
Sergio Berlato

Alteração 589
Artigo 21 bis (novo)

Artigo 21º bis
Disposições relativas ao registo das 

substâncias de integração progressiva entre    
1 e 1000 toneladas

1. Nos 5 anos subsequentes à entrada em 
vigor do presente regulamento, os 
registandos cumprem os requisitos de  
informação previstos no Anexo VI 
(Suplemento informativo) para as 
substâncias fabricadas ou importadas em 
quantidades compreendidas entre 10 e 1000 
toneladas.
2. Nos 5 anos subsequentes à entrada em 
vigor do presente regulamento, os 
registandos inscreverão segundo as  
prioridades as substâncias fabricadas ou  
importadas em quantidades compreendidas 
entre 1 e 10 toneladas com base em  
informações disponíveis. Os registandos 
apresentam os resultados da referida 
inscrição por prioridades e toda a 
informação disponível que o registando 
considere pertinente para a inscrição por 
prioridades.
3. Aos registandos que não apresentarem 
as informações exigidas no n.º 1 não 
poderá aplicar-se o artigo 21.º.
4. No prazo de um mês subsequente à 
publicação, a Agência actualiza a lista, nos 
termos do artigo 26.2 (b), indicando os 
prazos de registo mais próximos para as 
restantes substâncias.

Or. it

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 590
Artigo 22, nº 2
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2. Se a quantidade de uma substância 
notificada fabricada ou importada, por 
fabricante ou importador, atingir o limite 
de tonelagem seguinte de acordo com o 
artigo 11.º, serão transmitidas, de acordo 
com os artigos 9.º e 11.º, as informações 
adicionais adequadas que forem exigidas, 
correspondentes a esse limite de tonelagem, 
bem como a todos os limites de tonelagem 
inferiores, a menos que já tenham sido 
transmitidas em conformidade com esses 
artigos.

Suprimido

Or. de

Justificação

Substituição pelo critério do risco (cf. alteração X ao artigo 11º).

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 591
Artigo 22, nº 2

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

2. Se a quantidade de uma substância 
notificada fabricada ou importada, por 
fabricante ou importador, atingir o limite de 
tonelagem seguinte de acordo com o artigo 
11.º, mas o mais tardar 7 anos a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, serão transmitidas, de acordo 
com os artigos 9.º e 11.º, as informações 
adicionais adequadas que forem exigidas, 
correspondentes a esse limite de tonelagem, 
bem como a todos os limites de tonelagem 
inferiores, a menos que já tenham sido 
transmitidas em conformidade com esses 
artigos.

Or. de

Justificação

No actual sistema relativo às novas substâncias, os requisitos em matéria de dados a 
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apresentar são, em larga medida, mais elevados que no âmbito do instrumento REACH. Por 
outro lado, no âmbito do instrumento REACH, cumprirá igualmente proceder à verificação 
de um certo número de novos parâmetros, designadamente, os PBT, os mPmB e as 
propriedades endócrinas. Assim sendo, no respeitante às substâncias de integração não 
progressiva, os dados sobre estas novas propriedades devem ser requeridos decorrido um 
período apropriado a contar da data de entrada em vigor do regulamento REACH e não só 
depois de ter sido ultrapassado o limiar de tonelagem mais próximo.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 592
Artigo 22, nº 2

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

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

Or. nl

Justificação

Tanto para se atingir o limite de tonelagem seguinte como em caso de modificação, por força 
de novos dados, do grau de preocupação suscitado, o fabricante e o produtor terão de 
prestar informações complementares (Pacote de prioridades Blokland).

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter 
Olajos, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer e Erna 

Hennicot-Schoepges

Alteração 593
Artigo 22 bis (novo)

Artigo 22º bis
Substâncias existentes

Uma avaliação realizada antes da entrada 
em vigor do presente regulamento em 
conformidade com o Regulamento (CEE) 
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nº 793/93 ou qualquer outro regime 
equivalente reconhecido 
internacionalmente, será considerada como 
um registo para efeitos do presente título e 
a Agência atribuir-lhe-á um número de 
registo no prazo de um ano após a entrada 
em vigor do presente regulamento.

Or. en

Justificação

As substâncias que já foram examinadas no âmbito do regulamento relativo às substâncias 
existentes deveriam ser isentas do requisito de registo dado que já foram alvo de uma 
avaliação exaustiva nos termos da legislação em vigor. Um novo registo atrasaria o trabalho 
da Agência ao sobrecarregar o sistema com substâncias já avaliadas. Além disso, as 
substâncias avaliadas no âmbito do sistema da OCDE em vigor relativo aos produtos 
químicos devem ser igualmente ser isentas da obrigação de registo. 


