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Alteração apresentada por Chris Davies, Lena Ek e Frédérique Ries

Alteração 885
Artigo 23, nº -1 (novo)

-1. Os fabricantes ou importadores 
procederão à troca e à disponibilização das 
informações constantes do artigo 9º, 
alínea a), subalíneas vi) e vii), para fins do 
registo, de maneira a evitar a duplicação de 
análises.
Em circunstâncias excepcionais, sempre 
que se verifique que, do imperativo da 
partilha dos dados (em domínios que não 
pressuponham dados provenientes de 
experiências com animais), podem resultar 
prejuízos significativos para o fabricante, o 
importador ou o criador, a Agência poderá 
conceder uma derrogação específica a 
candidatos em nome individual.
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Nos 18 meses subsequentes à entrada em 
vigor do diploma, a Agência elaborará os 
critérios de avaliação de tais candidaturas, 
estabelecerá um processo de apresentação e 
análise dos pedidos em causa e tomará 
providências para a criação de um processo 
de recurso independente, a fim de permitir 
a reapreciação dos pedidos rejeitados pela 
Agência.

Or. en

Justificação

Estas alterações (e as alterações subsequentes) garantem o alargamento da obrigação de 
partilha de dados provenientes de experiências com animais invertebrados. O objectivo da 
abordagem “uma substância, um registo” (USUR) é o de aumentar a protecção sanitária e 
ambiental, assegurando ao mesmo tempo uma melhor utilização dos recursos da indústria, 
mediante a partilha negociada de todos os dados relativos aos riscos.

No entanto, em circunstâncias excepcionais, a Agência deverá estar em condições de 
conceder uma derrogação à abordagem USUR numa base casuística.

A presente alteração constitui, pois, um aditamento ao pacote USUR.

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

Alteração 886
Artigo 23, nº -1 (novo)

- 1. Os fabricantes ou importadores 
procederão à troca e à disponibilização das 
informações constantes do artigo 9º, 
alínea a), pontos vi) e vii), para fins do 
registo, de maneira a evitar a duplicação de 
análises.

Or. en

Justificação

Estas alterações (e as alterações subsequentes) garantem o alargamento da obrigação de 
partilha de dados provenientes de experiências com animais invertebrados. O objectivo da 
abordagem “uma substância, um registo” (USUR) é o de aumentar a protecção sanitária e 
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ambiental, assegurando ao mesmo tempo uma melhor utilização dos recursos da indústria, 
mediante a partilha negociada de todos os dados relativos aos riscos.

A presente alteração faz parte integrante do pacote USUR.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Alteração 887
Artigo 23, nº -1 (novo)

-1. O agrupamento voluntário de 
consórcios será apoiado, a fim de reduzir o 
número de registos por substância. As 
informações deverão ser partilhadas, a 
menos que um registando considere os seus 
dados confidenciais por razões de 
concorrência.

Or. de

Justificação

A proposta OSOR ("One Substance, One Registration") prevê a partilha de dados 
obrigatória. Isto facilita o registo das substâncias, mas suscita sérias questões sobre a 
protecção e a confidencialidade dos dados. A divulgação obrigatória de dados só pode ser 
justificada através de um bem jurídico superior. A protecção dos animais é um desses bens 
jurídicos superiores, justificando-se assim a partilha de dados no caso dos ensaios com 
animais vertebrados, mas não no caso de outros ensaios.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Alteração 888
Artigo 23, nº 1

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

1. Em derrogação ao disposto no artigo 1º 
bis, a partilha de dados obtidos em ensaios 
com animais vertebrados é obrigatória. 
Para evitar ensaios desnecessários com 
animais, os ensaios para efeitos do presente 
regulamento que envolvam animais 
vertebrados só serão realizados como último 
recurso.

Or. de
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Justificação

A proposta OSOR ("One Substance, One Registration") prevê a partilha de dados 
obrigatória. Isto facilita o registo das substâncias, mas suscita sérias questões sobre a 
protecção e a confidencialidade dos dados. A divulgação obrigatória de dados só pode ser 
justificada através de um bem jurídico superior. A protecção dos animais é um desses bens 
jurídicos superiores, justificando-se assim a partilha de dados no caso dos ensaios com 
animais vertebrados, mas não no caso de outros ensaios.

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

Alteração 889
Artigo 23, nº 1

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

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

Or. en

Justificação

Estas alterações (e as alterações subsequentes) garantem o alargamento da obrigação de 
partilha de dados provenientes de experiências com animais invertebrados. O objectivo da 
abordagem “uma substância, um registo” (USUR) é o de aumentar a protecção sanitária e 
ambiental, assegurando ao mesmo tempo uma melhor utilização dos recursos da indústria, 
mediante a partilha negociada de todos os dados relativos aos riscos.

A presente alteração faz parte integrante do pacote USUR.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 890
Artigo 23, nº 1 bis (novo)

1 bis. A partilha e/ou a apresentação 
conjunta de informações provenientes de 
testes efectuados com animais vertebrados, 
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bem como quaisquer outras informações 
susceptíveis de evitar a realização de testes 
com animais, são obrigatórias.

Or. en

Justificação

A presente alteração está relacionada com a alteração ao Considerando 33a. É indispensável 
que figure no presente Título o facto de ser obrigatório compartilhar os dados que provêm 
dos testes efectuados com animais, assim como as outras informações susceptíveis de impedir 
a realização de tais testes, a fim de satisfazer as condições impostas pelo presente
Regulamento em matéria de informação e de evitar a repetição de testes com animais. Além 
disso, a presente alteração garante a coerência com o nº 5, segundo parágrafo, do artigo 24º, 
bem como com a afirmação que a partilha de informações é obrigatória no que diz respeito 
aos testes com animais, tal como consta da página 10 da Exposição de Motivos.

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

Alteração 891
Artigo 23, nº 2

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

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

A Comissão procederá à publicação das 
directrizes que definem o modo como os 
consórcios respeitarão as regras da 
concorrência no que diz respeito à partilha 
dos dados.

Or. en
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Justificação

A presente alteração deriva a sua importância do propósito de reduzir a incerteza nas 
empresas (em particular, nas PME) e de facilitar a constituição de consórcios.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Alteração 892
Artigo 23, nº 2

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

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

Or. de

Justificação

A proposta OSOR ("One Substance, One Registration") prevê a partilha de dados 
obrigatória. Isto facilita o registo das substâncias, mas suscita sérias questões sobre a 
protecção e a confidencialidade dos dados. A divulgação obrigatória de dados só pode ser 
justificada através de um bem jurídico superior. A protecção dos animais é um desses bens 
jurídicos superiores, justificando-se assim a partilha de dados no caso dos ensaios com 
animais vertebrados, mas não no caso de outros ensaios.
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Alteração apresentada por Thomas Ulmer e Elisabeth Jeggle

Alteração 893
Artigo 23, nº 3

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

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

Or. en

Justificação

A fim de manter um incentivo à inovação, a obrigatoriedade da partilha de dados deveria ser 
limitada a resumos de estudos, ou resumos consistentes de estudos, que envolvam animais 
vertebrados. É esse também o entendimento que resulta do nº 4 do artigo 23º. A partilha de 
dados compulsiva deve, por razões de manutenção dos direitos de propriedade, ser sempre 
objecto de uma compensação financeira. A fim de harmonizar a presente legislação com 
diplomas afins, designadamente, o que rege os biócidos, o limite de tempo durante o qual 
haverá lugar ao pagamento de uma compensação deverá ser alargado para 15 anos.

Alteração apresentada por Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 894
Artigo 23, nº 3

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

3. A partilha de dados está sujeita ao 
pagamento de uma compensação 
financeira. A Agência poderá disponibilizar 
gratuitamente a um registando ou potencial 
registando quaisquer resumos de estudos ou 
resumos consistentes de estudos 
apresentados no quadro de um registo há 
pelo menos 10 anos, nas condições previstas 
no artigo 25º, relativo às substâncias de 
integração não progressiva, e no artigo 28º, 
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relativo substâncias de integração 
progressiva.

Or. en

Justificação

A fim de manter um incentivo à inovação, as empresas deverão poder resguardar os seus 
dados e as suas descobertas, motivo pelo qual a partilha de tais informações deve ser objecto 
de uma contrapartida.

Alteração apresentada por Guido Sacconi, 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 895
Artigo 23, nº 4

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Estas alterações (e as alterações subsequentes) garantem o alargamento da obrigação de 
partilha de dados provenientes de experiências com animais invertebrados. O objectivo da 
abordagem “uma substância, um registo” (USUR) é o de aumentar a protecção sanitária e 
ambiental, assegurando ao mesmo tempo uma melhor utilização dos recursos da indústria, 
mediante a partilha negociada de todos os dados relativos aos riscos.

A presente alteração faz parte integrante do pacote USUR (Guido Sacconi, Chris Davies, 
Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt).

A supressão do nº 4 vem na sequência da supressão da alínea a), subalínea x), do artigo 9.º, 
com a qual está estreitamente ligada. O objectivo consiste em incluir nos objectivos e nas 
normas gerais o princípio da partilha obrigatória de todos os dados de ensaio (inclusive os 
dados relativos aos animais invertebrados). Este ponto é extremamente importante, 
nomeadamente, para as PME, que poderão, assim, diminuir significativamente os custos por 
intervenção decorrentes do REACH (Vernola e outros).
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O princípio da partilha obrigatória de todos os dados de ensaio (inclusive os dados relativos 
aos animais invertebrados) visa a diminuição dos custos por intervenção decorrentes do 
REACH, nomeadamente, no caso das pequenas e médias empresas, articulando-se com a 
supressão da alínea a), subalínea x), do artigo 9º (Foglietta e outros).

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 896
Artigo 23, nº 4 bis (novo)

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

Or. it

Justificação

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

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 897
Artigo 23 bis (novo)

Artigo 23º bis
1. Antes da realização de ensaios que não 
envolvam animais vertebrados ou da 
notificação de outras informações, o 
potencial registando pode procurar saber se 
já existem dados ou outras informações 
sobre a mesma substância. Juntamente 
com o pedido, transmitirá à Agência as 
seguintes informações:
a) a sua identidade;
b) a identidade da substância, nos termos 
do Anexo IV, pontos 2.1 e 2.3;
c) quais os requisitos de informação que o 
obrigaram a realizar novos estudos.
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2. Assim que a Agência tiver a certeza de 
que o potencial registando tenciona 
fabricar ou importar a substância, 
verificará se a Comissão dispõe já dos 
dados ou outras informações exigidos. Se 
não for este o caso, a Agência perguntará 
às autoridades competentes dos Estados-
Membros se dispõem dos dados ou outras 
informações. As autoridades dos Estados-
Membros transmitirão essa informação à 
Agência no prazo de um mês.
3. A Agência comunicará ao potencial 
registando os resultados da sua verificação.
4. O potencial registando poderá exigir aos 
registandos anteriores informações sobre 
ensaios que não envolvam animais 
vertebrados, desde que os registandos 
anteriores tenham emitido uma declaração 
afirmativa para os fins referidos na alínea 
a), subalínea x) do artigo 9º.

Or. de

Justificação

É oferecido um regulamento separado para a investigação e partilha de dados relativos a 
ensaios que não envolvam animais vertebrados, a fim de que possam igualmente ser 
solicitadas às autoridades as informações disponíveis. O regulamento aqui previsto deve 
permitir que as informações de que as autoridades dispõem por outros motivos, 
nomeadamente em virtude de programas de investigação estatais, sejam utilizadas no 
processo de registo.

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 898
Título III, Capítulo 2, título

REGRAS APLICÁVEIS ÀS 
SUBSTÂNCIAS QUE NÃO SEJAM DE 
INTEGRAÇÃO PROGRESSIVA

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. it
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Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

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

Alteração 899
Artigo 24, nº 1

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

2, 3 e 4.

1. Antes da realização de ensaios para 
satisfazer os requisitos de informação 
necessários ao registo, aplicar-se-ão os n.os

2, 3 e 4.

Or. en

Justificação

A presente alteração vem na sequência do pacote relacionado com a abordagem USUR.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 900
Artigo 24, nº 3

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

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

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

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

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

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

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

Or. de

Justificação

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

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

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

Alteração 901
Artigo 24, nº 3, alínea a)

a) A sua identidade; a) A sua identidade, sem prejuízo do 
disposto nos artigos 115° e 116°;

Or. it

Justificação

Para assegurar a coerência do texto normativo é necessário que o artigo 24° também tenha 
em conta o disposto nos artigos 115° e 116° que regulamentam o acesso às informações. A 
presente alteração está relacionada com outras alterações apresentadas ao articulado do 
Título III: Partilha dos dados e evitação de ensaios desnecessários.

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

Alteração 902
Artigo 24, nº 3, alínea d)
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d) Os requisitos de informação para os 
quais teria de realizar novos estudos de 
outro tipo

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração vem na sequência do pacote relacionado com a abordagem USUR.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 903
Artigo 24, nº 4

4. Se a mesma substância nunca tiver sido 
registada, a Agência informará o potencial 
registando em conformidade.

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

Or. de

Justificação

Ver justificação relativa ao nº 3,. Convém evitar uma pesquisa de mercado. Além disso, a 
disposição representa um encargo burocrático desnecessário para a Agência.

É importante que a Agência se certifique de que o requerente tenciona realmente fabricar a 
substância (evitar uma pesquisa de mercado).

No entanto, assegura-se que o requerente saiba se existem determinados estudos envolvendo 
animais vertebrados e se foram apresentados pedidos idênticos por parte de concorrentes. 
Esta última informação é necessária para que o artigo 25º bis possa ser aplicado.
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Alteração apresentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter e 
Jonas Sjöstedt

Alteração 904
Artigo 24, nº 4

4. Se a mesma substância nunca tiver sido 
registada, a Agência informará o potencial 
registando em conformidade.

4. Se a substância tiver sido registada há 
menos de 10 anos, a Agência comunicará 
ao potencial registando o(s) nome(s) e o(s) 
endereço(s) do(s) registando(s) anterior(es), 
bem como os resumos de estudos – ou os 
resumos consistentes de estudos, consoante 
o caso – por ele(s) já apresentados.

Os estudos disponíveis devem ser 
compartilhados com o potencial registando, 
nos termos do disposto no artigo 25º.

Or. en

Justificação

A presente alteração vem na sequência do pacote relacionado com a abordagem USUR.

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

Alteração 905
Artigo 24, nº 5

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

Suprimido

Esses estudos não serão repetidos.
A Agência informará também o potencial 
registando dos resumos de estudos ou dos 
resumos consistentes de estudos 
pertinentes, consoante o caso, já 
apresentados pelos anteriores registandos, 
que não envolvam animais vertebrados e 



AM\565932PT.doc 15/121 PE 357.820v01-00

PT

para os quais esses registandos tenham 
efectuado uma declaração afirmativa para 
efeitos da alínea a), subalínea x), do artigo 
9.º.
A Agência comunicará simultaneamente 
aos registandos anteriores o nome e o 
endereço do potencial registando.

Or. en

Justificação

A presente alteração vem na sequência do pacote relacionado com a abordagem USUR 
(Guido Sacconi e outro).

Ela garante o alargamento do princípio da partilha obrigatória de dados às informações 
provenientes de testes que não envolvem animais (Chris Davies).

Alteração apresentada por Chris Davies + 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 906
Artigo 24, nº 5

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

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

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

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

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

Or. en

Justificação

A presente alteração garante o alargamento do princípio da partilha obrigatória de dados às 
informações provenientes de testes que não envolvem animais (Chris Davies).

A supressão proposta no quadro desta alteração vem na sequência da supressão da alínea a), 
subalínea x), do artigo 9º, com a qual está estreitamente ligada. O objectivo consiste em 
abolir a confidencialidade em matéria de partilha dos dados relativos aos ensaios com 
animais invertebrados. A obrigatoriedade da partilha dos dados é de importância vital para 
as PME (Vernola e outros).

A presente alteração destina-se, assim, a introduzir o princípio da obrigatoriedade da 
partilha dos dados (inclusive os dados relativos aos animais invertebrados) e visa a 
diminuição dos custos por intervenção decorrentes do REACH, nomeadamente, no caso das 
pequenas e médias empresas, articulando-se, em última análise, com a supressão da alínea 
a), subalínea x), do artigo 9º (Foglietta e outros).

Alteração apresentada por Liam Aylward + Avril Doyle

Alteração 907
Artigo 24, nº 5

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

5. Se a mesma substância tiver sido registada 
há menos de 10 anos, e a menos que a 
divulgação esteja restringida pelo disposto 
no artigo 102º, pelo nº 2 do artigo 115º e 
pelo artigo 116º, a Agência comunicará 
imediatamente ao potencial registando os 
nomes e endereços do(s) anterior(es) 
registando(s) e dos resumos de estudos ou 
resumos consistentes de estudos pertinentes, 
consoante o caso, por ele(s) já apresentados 
e que envolvam animais vertebrados.

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

A Agência informará também o potencial 
registando dos resumos de estudos ou dos 
resumos consistentes de estudos pertinentes, 
consoante o caso, já apresentados pelos 
anteriores registandos, que não envolvam 

A menos que a divulgação seja restringida 
pelo disposto no artigo 102º, no nº 2 do 
artigo 115º e no artigo 116º, a Agência 
informará também o potencial registando 
dos resumos de estudos ou dos resumos 
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animais vertebrados e para os quais esses 
registandos tenham efectuado uma 
declaração afirmativa para efeitos da alínea 
a), subalínea x), do artigo 9.º.

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

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

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

Or. en

Justificação

A presente alteração faz notar que a divulgação da identidade de anteriores registandos de 
substâncias químicas está limitada pelo dever de confidencialidade estabelecido no 
artigo 102º e definido com mais precisão no nº 2 do artigo 115º e no artigo 116º. Devido à 
natureza concorrencial do sector da electrónica, muitas das substâncias químicas utilizadas 
no sector da produção revestem-se de natureza confidencial. Estas "receitas" químicas são 
consideradas propriedade intelectual. A divulgação do uso de uma substância química 
sensível pode proporcionar informações confidenciais sobre determinadas empresas a toda a 
concorrência no tocante aos processos utilizados pelo fabricante, podendo inclusive permitir 
que a concorrência proceda à renovação dos seus métodos de fabrico. É por isso que a 
identidade dos anteriores registandos não deve ser divulgada aos novos registandos. Embora 
seja desejável limitar o número de ensaios efectuados sobre os animais vertebrados, essa 
limitação não pode ser conseguida à custa da divulgação de informações confidenciais a 
propósito dos anteriores registandos empresariais. Deverá, por isso, incumbir ao anterior 
registando a decisão de partilhar com o novo registando a documentação relativa à sua 
identidade e aos ensaios anteriormente realizados. Similarmente, se houver utilizadores a 
jusante que registem uma nova utilização, essa utilização não deveria ser objecto da 
obrigatoriedade de uma divulgação a montante na cadeia de abastecimento, até chegar ao 
fabricante da substância química, se isso arruinar o propósito subjacente ao registo 
separado (Aylward).

Em certos domínios, a utilização de determinadas substâncias pode revestir-se de grande 
confidencialidade e ser considerada como propriedade intelectual. A divulgação do uso de 
substâncias químicas sensíveis pode correr o risco de proporcionar à concorrência 
informações confidenciais sobre determinadas empresas, podendo inclusive permitir que as 
firmas concorrentes procedam à renovação dos seus métodos de fabrico. Deverá, por isso, 
incumbir aos anteriores registandos a decisão de dar a conhecer aos novos registandos a 
documentação relativa à sua identidade e aos ensaios antes efectuados (Doyle).
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Alteração apresentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter e 
Jonas Sjöstedt

Alteração 908
Artigo 24, nº 6

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

6. Se outro potencial registando tiver 
solicitado informações sobre a mesma 
substância, a Agência informará, sem 
demora, ambos os potenciais registandos do 
nome e endereço do outro potencial 
registando.

Or. en

Justificação

A presente alteração vem na sequência do pacote relacionado com a abordagem USUR.

Alteração apresentada por Liam Aylward + Avril Doyle

Alteração 909
Artigo 24, nº 6

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

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

Or. en

Justificação

Vide justificação à alteração ao nº 5 do artigo 24º, proposta pelo mesmo autor (Aylward).

Em certos domínios, a utilização de determinadas substâncias pode revestir-se de grande 
confidencialidade e ser considerada como propriedade intelectual. A divulgação do uso de 
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substâncias químicas sensíveis pode correr o risco de proporcionar à concorrência 
informações confidenciais sobre determinadas empresas, podendo inclusive permitir que as 
firmas concorrentes procedam à renovação dos seus métodos de fabrico. Deverá, por isso, 
incumbir aos anteriores registandos a decisão de dar a conhecer aos novos registandos a 
documentação relativa à sua identidade e aos ensaios antes efectuados (Doyle).

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 910
Artigo 25, nº -1 (novo), -1 bis (novo) e -1 ter (novo)

-1. Se já existirem estudos envolvendo 
animais vertebrados ou se outro registando 
já tiver iniciado a realização dos estudos, o 
potencial registando não pode  repetir ou 
realizar esses estudos.
-1 bis. Nestes casos, a Agência ou a 
autoridade nacional deverá perguntar ao(s) 
detentor(es) dos dados relativos aos ensaios 
envolvendo animais vertebrados ou à 
pessoa que realiza os ensaios que envolvam 
animais vertebrados se deseja(m) revelar a 
sua identidade. Caso este(s) dê(em) o seu 
assentimento, a Agência comunicará 
imediatamente ao potencial registando o 
nome e o endereço do(s) detentor(es) dos 
dados relativos aos ensaios envolvendo 
animais vertebrados ou da(s) pessoa(s) que 
realiza(m) os estudos envolvendo animais 
vertebrados, bem como os resumos de 
estudos ou resumos consistentes de estudos 
pertinentes, consoante o caso, por ele(s) já 
apresentados e que envolvam animais 
vertebrados.
-1 ter. Na ausência de assentimento, a 
Agência adoptará o procedimento previsto 
nos seguintes números, respeitando a 
confidencialidade, na acepção do artigo 
116º.

1. No caso de substâncias anteriormente 
registadas há menos de 10 anos, conforme 
se mencionou no n.º 5 do artigo 24.º, o 
potencial registando solicitará ao(s) 
anterior(es) registando(s) as informações 
que envolvam ensaios em animais 

1. Caso o(s) anterior(es) registando(s) 
dê(em) o seu assentimento, o potencial 
registando solicitar-lhe(s)-á  as 
informações obtidas a partir de estudos 
envolvendo animais vertebrados de que 
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vertebrados de que tiver necessidade para 
efectuar o registo. Poderá solicitar aos 
registandos quaisquer informações sobre 
ensaios que não envolvam animais 
vertebrados, se os registandos anteriores 
tiverem efectuado uma declaração 
afirmativa para efeitos da alínea a), 
subalínea x), do artigo 9º.

necessita para efectuar o registo.

Or. de

Justificação

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

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

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

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

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

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

Alteração 911
Artigo 25, nº 1

1. No caso de substâncias anteriormente 
registadas há menos de 10 anos, conforme se 
mencionou no n.º 5 do artigo 24.º, o 
potencial registando solicitará ao(s) 
anterior(es) registando(s) as informações 
que envolvam ensaios em animais 
vertebrados de que tiver necessidade para 

1 No caso de substâncias anteriormente 
registadas há menos de 10 anos, conforme se 
mencionou no nº 4 do artigo 24º e no nº 3, 
alínea a), subalínea b), do artigo 24º, o 
potencial registando solicitará ao(s) 
anterior(es) registando(s) as informações de 
que tiver necessidade para efectuar o registo, 
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efectuar o registo. Poderá solicitar aos 
registandos quaisquer informações sobre 
ensaios que não envolvam animais 
vertebrados, se os registandos anteriores 
tiverem efectuado uma declaração 
afirmativa para efeitos da alínea a), 
subalínea x), do artigo 9.º.

nos termos da alínea a), subalíneas vi) e 
vii) do artigo 9º.

Or. en

Justificação

A presente alteração vem na sequência do pacote relacionado com a abordagem USUR.

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 912
Artigo 25, nº 1

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

1. No caso de substâncias anteriormente 
registadas há menos de 10 anos, conforme se 
mencionou no n.º 5 do artigo 24.º, o 
potencial registando solicitará ao(s) 
anterior(es) registando(s) as informações que 
envolvam ensaios anteriores de que tiver 
necessidade para efectuar o registo. Poderá 
também solicitar aos registandos quaisquer 
informações sobre ensaios que não 
envolvam animais vertebrados.

Or. it

Justificação

A presente alteração está intimamente ligada e decorre das alterações apresentadas ao ponto 
x), alínea a) artigo 9° e ao número 5 do artigo 24. O objectivo é suprimir o carácter  
facultativo da concessão de dados de ensaios realizados em não vertebrados, eliminando esse 
requisito. A obrigatoriedade do acesso aos dados é de importância vital para as PME.  
(Vernola & outros)

A alteração visa introduzir o princípio de partilha obrigatória dos dados, mesmo no caso de 
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ensaios em não vertebrados, na óptica da protecção das PME. Alteração relacionada às 
alterações ao ponto x), alínea a) do artigo 9° a ao número 4 do artigo 29. (Foglietta & 
outros) 

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 913
Artigo 25, nº 1

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

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

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte integrante da proposta USUR (uma substância, um registo)* : 
a proposta da Comissão impõe a obrigação da partilha de dados em relação aos "ensaios em 
animais vertebrados". A presente alteração alarga o âmbito de aplicação dos dados que 
deverão ser objecto de partilha, com o objectivo de tornar todo o sistema exequível e 
rentável.

* Em essência, a abordagem USUR significa o seguinte:

Partilha obrigatória dos dados, quer envolvam animais vertebrados, quer não. Esta 
possibilidade reduzirá os custos, melhorando ao mesmo tempo a protecção da saúde humana 
e do meio ambiente.

A apresentação conjunta de um lote de informações sobre as propriedades intrínsecas de 
cada substância pelas mesmas razões.

A divisão dos custos entre registandos, a fim de assegurar, com a maior flexibilidade 
possível, a equidade, a transparência e a não discriminação.
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A abordagem USUR pressupõe que os fabricantes e os importadores cooperem no sentido da 
elaboração de um lote único de informações sobre as propriedades intrínsecas de cada 
substância. Desta forma, os registandos disponibilizarão os dados existentes, cooperando 
para que se chegue a um acordo a este respeito e evitando, assim, a multiplicação dos 
ensaios. Como este princípio não consta da proposta da Comissão, a indefinição poderia 
levar à duplicação de ensaios e ao aparecimento de custos mais elevados, tanto no que toca 
aos ensaios, como no que diz respeito à administração, em particular, para as PME.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 914
Artigo 25, nº 2, 3 e 4

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

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

3. Se se tiver chegado a acordo sobre a 
partilha dos estudos, o(s) anterior(s) 
registando(s) concederá(ão) ao potencial 
registando uma carta de acesso respeitante 
aos estudos em questão, no prazo de duas 
semanas após a recepção do pagamento.

3. Se se tiver chegado a acordo sobre a 
partilha dos estudos, o(s) anterior(s) 
registando(s) concederá(ão) ao potencial 
registando uma carta de acesso respeitante 
aos estudos em questão, no prazo de duas 
semanas após a recepção do pagamento.

O novo registando mencionará esses estudos 
no seu processo de registo e apresentará a 
carta de acesso do(s) anterior(es) 
registando(s).

O novo registando mencionará esses estudos 
no seu processo de registo e apresentará a 
carta de acesso do(s) anterior(es) 
registando(s).

4. Se não for possível chegar a acordo, o 
potencial registando poderá comunicá-lo à 
Agência e ao(s) anterior(es) registando(s) 
pelo menos um mês após ter recebido da 
Agência o nome e o endereço do(s) 
anterior(es) registando(s).

4. Se não for possível chegar a acordo, o 
potencial registando comunicará à Agência,
pelo menos um mês após ter recebido da 
Agência o nome e o endereço do anterior 
registando, que renuncia ao processo de 
registo.

Or. de

Justificação

Este artigo aplica-se apenas aos estudos envolvendo animais vertebrados. Aos estudos 
envolvendo animais não vertebrados aplica-se o artigo 23º bis. A disposição mais clara 
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destina-se a explicar que o potencial registando é obrigado a informar a Agência se mantiver 
a sua intenção de registo. Devem ser dadas condições à Agência para pôr eventuais 
registandos potenciais em contacto com o potencial registando requerente.

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 915
Artigo 25, nº 3, parágrafo 1

3. Se se tiver chegado a acordo sobre a 
partilha dos estudos, o(s) anterior(s) 
registando(s) concederá(ão) ao potencial 
registando uma carta de acesso respeitante 
aos estudos em questão, no prazo de duas 
semanas após a recepção do pagamento.

3. Se se tiver chegado a acordo sobre a 
partilha dos estudos, o(s) anterior(s) 
registando(s) concederá(ão) ao potencial 
registando uma carta de acesso respeitante 
aos estudos referidos no número 1, no prazo 
de duas semanas após a recepção do 
pagamento.

Or. it

Justificação

A alteração visa introduzir o princípio de partilha obrigatória dos dados, mesmo no caso de 
ensaios em não vertebrados, na óptica da protecção das PME. Alteração relacionada às 
alterações ao ponto x), alínea a) do artigo 9° a ao número 4 do artigo 29. (Foglietta & 
outros)

A presente alteração está intimamente ligada e decorre das alterações apresentadas ao ponto 
x), alínea a) artigo 9° e ao número 5 do artigo 24. O objectivo é suprimir o carácter 
facultativo da concessão de dados de ensaios realizados em não vertebrados, eliminando esse 
requisito. O acesso obrigatório aos dados é de importância vital para as PME. (Vernola & 
outros)

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

Alteração 916
Artigo 25, nº 4

4. Se não for possível chegar a acordo, o 
potencial registando poderá comunicá-lo à 
Agência e ao(s) anterior(es) registando(s) 
pelo menos um mês após ter recebido da 
Agência o nome e o endereço do(s) 

4. Se não for possível chegar a acordo, o 
potencial registando, dando a informação 
relevante ao(s) anterior(es) registando(s), 
pode apresentar um pedido à Agência, pelo 
menos um mês após ter recebido da Agência 
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anterior(es) registando(s). o nome e o endereço do(s) anterior(es) 
registando(s), para que seja determinado, 
na acepção do número 6 seguinte, a 
compensação equitativa por ele devida aos 
anteriores registandos.

Or. it

Justificação

Para uma maior rapidez e flexibilização do processo de acesso aos dados, considera-se mais 
útil a intervenção da Agência que deste modo também permite um certo nível de 
confidencialidade dos dados.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 917
Artigo 25, nº 4

4. Se não for possível chegar a acordo, o 
potencial registando poderá comunicá-lo à 
Agência e ao(s) anterior(es) registando(s) 
pelo menos um mês após ter recebido da 
Agência o nome e o endereço do(s) 
anterior(es) registando(s).

4. Se não for possível chegar a acordo, o 
potencial registando poderá comunicá-lo à 
Agência e ao(s) anterior(es) registando(s) 
pelo menos um mês após ter recebido da 
Agência o nome e o endereço do(s) 
anterior(es) registando(s). O potencial 
registando é obrigado a fazê-lo no caso das 
investigações que envolvam ensaios em 
animais vertebrados e de quaisquer outros 
estudos susceptíveis de prevenir as 
experiências com animais.

Or. en

Justificação

A fim de garantir o respeito da obrigação de partilha de dados provenientes dos ensaios 
realizados com animais e impedir a multiplicação dos testes, o registando potencial não pode 
ser autorizado a não informar a Agência do facto de não se ter chegado a qualquer acordo e, 
consequentemente, de multiplicar os testes efectuados com animais.

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

Alteração 918
Artigo 25, nº 4
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4. Se não for possível chegar a acordo, o 
potencial registando poderá comunicá-lo à 
Agência e ao(s) anterior(es) registando(s) 
pelo menos um mês após ter recebido da 
Agência o nome e o endereço do(s) 
anterior(es) registando(s).

4. Se não for possível chegar a acordo, o 
potencial registando poderá apresentar um
pedido à Agência, pelo menos um mês após 
ter recebido da Agência o nome e o endereço 
do(s) anterior(es) registando(s), para que 
seja determinada, na acepção do número 6 
seguinte, a compensação equitativa por ele 
devida aos anteriores registandos, 
informando simultaneamente os anteriores 
registandos do mesmo pedido.

Or. it

Justificação

A Agência deve intervir no processo de intercâmbio de informações para acelerar as 
operações e garantir a confidencialidade dos dados.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 919
Artigo 25, nº 5

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

5. O(s) anterior(es) registando(s) terá(ão) um 
mês, a contar da recepção das informações 
referidas no n.º 4, para informar o potencial 
registando e a Agência dos custos por si 
suportados no âmbito do estudo em questão. 
A pedido do potencial registando, e, 
qualquer que seja o caso, sempre que se 
trate de estudos que envolvam a realização 
de ensaios em animais vertebrados e outras 
investigações susceptíveis de prevenir 
experiências com animais, a Agência 
tomará a decisão de lhe facultar os resumos 
ou os resumos consistentes dos estudos em 
questão, consoante o caso, ou os respectivos 
resultados, mediante a apresentação de um 
comprovativo de pagamento ao(s) 
anterior(es) registando(s) do montante 
indicado no nº 8 bis do artigo 25º.

Or. en
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Justificação

A fim de garantir o respeito da obrigação de partilha de dados provenientes dos ensaios 
realizados com animais e impedir a multiplicação dos testes, o registando potencial não pode 
ser autorizado a não informar a Agência do facto de não se ter chegado a qualquer acordo e, 
consequentemente, de multiplicar os testes efectuados com animais.

Parece estranho o facto de que qualquer potencial registando pague 50% dos custos iniciais 
da experiência, independentemente do volume produzido e do número de registandos 
potenciais ou precedentes. O nº 8 bis (novo) do artigo 25º estabelece um mecanismo de 
partilha mais equilibrada dos custos iniciais de uma investigação.

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

Cortines, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Richard Seeber

Alteração 920
Artigo 25, nº 5

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

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

Or. en

Justificação

A presente alteração articula-se com a alteração ao nº 2 do artigo 10º. O  novo registando 
não deveria ser obrigado a pagar 50% dos custos dos ensaios a um registando anterior, 
qualquer que ele seja. As regras aplicadas à divisão dos custos para as substâncias que não 
beneficiam de um regime transitório deveriam ser as mesmas que as aplicadas às substâncias 
que dele beneficiam (vide nº 3 do artigo 28). Não há qualquer razão para que haja sistemas 
diferentes de partilha de custos para estes dois tipos de substâncias.
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A presente alteração articula-se com as alterações ao nº 2 do artigo 10º, ao nº 2 do artigo 17º 
e ao nº 6 do artigo 25º (Oomen-Ruijten e outros).

Limitar a redução dos custos a apenas metade cerceia a possibilidade de constituição de 
consórcios bipartidos. Só um consórcio constituído por dois elementos beneficiará da 
formação. A partilha equitativa dos custos torna, porém, esta formação atractiva para os 
consórcios de maiores dimensões (Seeber).

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 921
Artigo 25, nº 5

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

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

Or. it

Justificação

É necessário que os custos sejam repartidos equitativamente e de forma proporcionada com 
base em decisões tomadas pela Agência. A presente alteração está relacionada com outras 
alterações apresentadas ao articulado do Título III: Partilha dos dados e evitação de ensaios 
desnecessários.

Alteração apresentada por Guido Sacconi, Chris Davies e Carl Schlyter

Alteração 922
Artigo 25, nº 5 e 5 bis (novo)

5. O(s) anterior(es) registando(s) terá(ão) um 
mês, a contar da recepção das informações 

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

referidas no n.º 4, para informar o potencial 
registando e a Agência dos custos por si 
suportados no âmbito do estudo em questão. 
A pedido do potencial registando, a Agência 
tomará a decisão de lhe facultar os resumos 
ou os resumos consistentes dos estudos em 
questão, consoante o caso, ou os respectivos 
resultados, mediante a apresentação de um 
comprovativo de pagamento ao(s) 
anterior(es) registando(s) de uma parte dos 
custos apresentados por este(s) último(s), 
calculada de acordo com o disposto no 
nº 5 bis.

5 bis. A repartição dos custos efectivamente 
suportados pelo(s) registando(s) inicial 
(iniciais) para a realização do estudo em 
causa é calculada proporcionalmente ao 
volume de produção de cada uma das 
partes.
Nos casos em que os custos iniciais já 
tenham sido compartilhados globalmente 
por dois ou mais registandos, qualquer 
eventual registando ulterior pagará a cada 
um deles uma parte igual à da sua 
contribuição para os custos.

Or. en

Justificação

A presente alteração estabelece um mecanismo equitativo de partilha do custo inicial dos 
ensaios, independentemente do número de registandos e do calendário dos registos 
ulteriores.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 923
Artigo 25, nº 5 bis (novo)

5 bis. Se o potencial registando não honrar 
a parte que lhe cabe da despesa decorrente 
de um estudo que implique a realização de 
ensaios com animais vertebrados, ou de 
qualquer outro estudo susceptível de 
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prevenir experiências com animais, 
ser-lhe-á vedado o registo da sua 
substância.

Or. en

Justificação

A presente alteração articula-se com a alteração ao considerando 39 bis. A fim de garantir a 
observância da obrigatoriedade da partilha de dados provenientes de ensaios com animais e 
impedir a respectiva duplicação, o potencial registando não pode, em caso algum, ser 
autorizado a não pagar a sua parte dos custos e, em consequência, a repetir os ensaios com 
animais.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 924
Artigo 25, nº 6

6. Se o(s) anterior(es) registando(s) não 
informar(em) o potencial registando e a 
Agência do custo, dentro do prazo indicado 
no n.º 5, a Agência, a pedido, tomará a 
decisão de facultar ao potencial registando 
os resumos ou os resumos consistentes dos 
estudos, consoante o caso, por ele 
solicitados. O(s) anterior(es) registando(s) 
poderá(ão) reclamar até 50% dos custos ao 
potencial registando, sendo esse direito 
invocável junto dos tribunais nacionais.

6. Se o(s) anterior(es) registando(s) não 
informar(em) o potencial registando e a 
Agência do custo, dentro do prazo indicado 
no n.º 5, a Agência, a pedido, e, qualquer 
que seja o caso, sempre que se trate de 
estudos que envolvam a realização de 
ensaios em animais vertebrados e outras 
investigações susceptíveis de prevenir 
experiências com animais, tomará a decisão 
de facultar ao potencial registando os 
resumos ou os resumos consistentes dos 
estudos, consoante o caso, por ele
solicitados, ou, em alternativa, os 
respectivos resultados. O(s) anterior(es) 
registando(s) poderá(ão) reclamar até 50% 
dos custos ao potencial registando, sendo 
esse direito invocável junto dos tribunais 
nacionais.

Or. en

Justificação

A presente alteração articula-se com a alteração ao nº 5 do artigo 25º do mesmo autor. A fim 
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de garantir a observância da obrigatoriedade da partilha de dados provenientes de ensaios 
com animais e impedir a respectiva duplicação, o potencial registando não pode, em caso 
algum, ser autorizado a solicitar que a informação lhe seja disponibilizada e a repetir os 
ensaios com animais. O aditamento de "ou, em alternativa, os respectivos resultados" 
pretende ser uma melhoria da redacção destinada a tornar texto conforme com o nº 5.

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 925
Artigo 25, nº 6

6. Se o(s) anterior(es) registando(s) não 
informar(em) o potencial registando e a 
Agência do custo, dentro do prazo indicado 
no n.º 5, a Agência, a pedido, tomará a 
decisão de facultar ao potencial registando 
os resumos ou os resumos consistentes dos 
estudos, consoante o caso, por ele 
solicitados. O(s) anterior(es) registando(s) 
poderá(ão) reclamar até 50% dos custos ao 
potencial registando, sendo esse direito 
invocável junto dos tribunais nacionais.

6. Se o(s) anterior(es) registando(s) não 
informar(em) o potencial registando e a 
Agência do custo, dentro do prazo indicado 
no n.º 5, a Agência, a pedido, tomará a 
decisão de facultar ao potencial registando
os resumos ou os resumos consistentes dos 
estudos, consoante o caso, por ele 
solicitados. O(s) anterior(es) registando(s) 
poderá(ão) reclamar ao potencial registando 
uma parcela igual aos custos, sendo esse 
direito invocável junto dos tribunais 
nacionais.

Or. en

Justificação

A presente alteração articula-se com as alterações ao nº 2 do artigo 10º, ao nº 2 do artigo 17º 
e ao nº 5 do artigo 25º, apresentada pelos mesmos autores (vide justificações a essas 
alterações).

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

Alteração 926
Artigo 25, nº 6

6. Se o(s) anterior(es) registando(s) não 
informar(em) o potencial registando e a 
Agência do custo, dentro do prazo indicado 

6. Se o(s) anterior(es) registando(s) não 
informar(em) o potencial registando e a 
Agência do custo, dentro do prazo indicado 
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no n.º 5, a Agência, a pedido, tomará a 
decisão de facultar ao potencial registando 
os resumos ou os resumos consistentes dos 
estudos, consoante o caso, por ele 
solicitados. O(s) anterior(es) registando(s) 
poderá(ão) reclamar até 50% dos custos ao 
potencial registando, sendo esse direito 
invocável junto dos tribunais nacionais. 

no n.º 5, a Agência, a pedido, tomará a 
decisão de facultar ao potencial registando 
os resumos ou os resumos consistentes dos 
estudos, consoante o caso, por ele 
solicitados. O(s) anterior(es) registando(s) 
poderá(ão) reclamar um montante fixado 
pela Agência ao potencial registando, sendo 
esse direito invocável junto dos tribunais 
nacionais.

Or. it

Justificação

É necessário que os custos sejam repartidos equitativamente e de forma proporcionada com 
base em decisões tomadas pela Agência. A presente alteração está relacionada com outras 
alterações apresentadas ao articulado do Título III: Partilha dos dados e evitação de ensaios 
desnecessários.

Alteração apresentada por Guido Sacconi, Chris Davies e Carl Schlyter

Alteração 927
Artigo 25, nº 6

6. Se o(s) anterior(es) registando(s) não 
informar(em) o potencial registando e a 
Agência do custo, dentro do prazo indicado 
no n.º 5, a Agência, a pedido, tomará a 
decisão de facultar ao potencial registando 
os resumos ou os resumos consistentes dos 
estudos, consoante o caso, por ele 
solicitados. O(s) anterior(es) registando(s) 
poderá(ão) reclamar até 50% dos custos ao 
potencial registando, sendo esse direito 
invocável junto dos tribunais nacionais.

6. Se o(s) anterior(es) registando(s) não 
informar(em) o potencial registando e a 
Agência do custo, dentro do prazo indicado 
no n.º 5, a Agência, a pedido, tomará a 
decisão de facultar ao potencial registando 
os resumos ou os resumos consistentes dos 
estudos, consoante o caso, por ele 
solicitados. O(s) anterior(es) registando(s) 
poderá(ão) reclamar uma parte dos custos 
ao potencial registando, calculada de acordo 
com o disposto no nº 5 bis, sendo esse 
direito invocável junto dos tribunais 
nacionais.

Or. en

Justificação

A presente alteração estabelece um mecanismo equitativo de partilha do custo inicial dos
ensaios, independentemente do número de registandos e do calendário dos registos 
ulteriores.



AM\565932PT.doc 33/121 PE 357.820v01-00

PT

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 928
Artigo 25, nº 8

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

8. O período de espera pelo registo de 
acordo com o n.º 1 do artigo 19.º, para o 
novo registando, será prorrogado por um 
período proporcional ao tempo necessário 
para efectuar os estudos correspondentes e 
as avaliações necessárias.

Or. it

Justificação

O período de tempo deveria reflectir o tempo realmente necessário para efectuar os ensaios e 
recolher os respectivos dados. A presente alteração está relacionada com outras alterações 
apresentadas ao articulado do Título III: Partilha dos dados e evitação de ensaios 
desnecessários.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 929
Artigo 25, nº 8

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

8. O período de espera pelo registo de 
acordo com o n.º 1 do artigo 19.º, para o 
novo registando, será prorrogado por um 
período proporcional ao tempo necessário 
para efectuar os estudos correspondentes e 
as avaliações necessárias, se tal for 
solicitado pelo anterior registando.

Or. fr

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 930
Artigo 25, nº 8 bis (novo)
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8 bis. O contributo de cada parte para a 
totalidade das despesas é calculada 
dividindo pelo número de registandos os 
custos efectivamente suportados pelos 
registandos iniciais aquando da realização 
do estudo em causa para idênticas 
substâncias, utilizações e tonelagens. 
Qualquer eventual registando ulterior 
deverá pagar ao(s) registando(s) 
precedente(s) um montante equivalente à 
totalidade do custo inicial dividida pelo 
número de novos registandos.
Nos casos em que os custos iniciais já 
tenham sido compartilhados globalmente 
por dois ou mais registandos, qualquer 
eventual registando ulterior pagará a cada 
um deles uma parte igual à da sua 
contribuição para os custos.

Or. en

Justificação

A presente alteração estabelece um mecanismo equitativo de partilha do custo inicial dos 
ensaios, independentemente do número de registandos e do calendário dos registos 
ulteriores.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 931
Artigo 25 bis (novo)

Artigo 25º bis
1. Se a substância ainda não tiver sido 
registada e os dados e informações 
necessários não estiverem disponíveis de 
outro modo, a Agência comunicará ao(s) 
potencial(ais) registando(s) que as 
informações necessárias ainda não estão 
disponíveis. Se vários potenciais 
registandos tiverem solicitado informações 
sobre a substância, a Agência dará, em 
primeiro lugar, aos potenciais registandos a 
possibilidade de confirmarem a sua 
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intenção de registo. Em caso afirmativo, a 
Agência comunicará aos potenciais 
registandos o nome e endereço da(s) 
outra(s) partes interessadas. Caso um dos 
potenciais registandos solicite o tratamento 
confidencial da sua identidade, esta não 
será revelada aos outros potenciais 
registandos.
2. O estudo em falta envolvendo ensaios em 
animais vertebrados só poderá ser realizado 
uma vez.
3. Os potenciais registandos tomarão todas 
as medidas adequadas para obter um 
acordo sobre quem realizará o estudo em 
nome de todos. A Agência escolhe o 
potencial registando, cuja identidade 
permanece confidencial.
Se, no prazo de dois meses após a 
comunicação da Agência, não for obtido 
um acordo entre os potenciais registandos, 
tal facto será comunicado à Agência. Nesse 
caso, a Agência decide quem realizará o 
estudo em nome de todos. Os custos do 
estudo são suportados pelos potenciais 
registandos em partes iguais.
4. Os nºs 2 e 3 aplicam-se igualmente aos 
casos em que devam ser realizados ensaios 
envolvendo animais vertebrados, nos 
termos do título VI.

Or. de

Justificação

Convém assegurar que só é comunicada às outras partes a identidade aos fabricantes que 
tencionam efectivamente manter o processo de registo.

Além disso, prevê-se a possibilidade de os ensaios poderem ser realizados conjuntamente nos 
casos excepcionais em que um potencial registando exija a confidencialidade da sua 
identidade.

Também nos casos em que o ensaio envolvendo animais vertebrados ainda não se realizou, 
devem ser evitados os ensaios envolvendo animais vertebrados. Não é isto que prevê a 
proposta da Comissão (o artigo 28º, nº 2, segunda frase, não proíbe estudos paralelos 
envolvendo animais vertebrados).
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São necessárias disposições relativas aos casos em que não é obtido acordo, já que, pela 
primeira vez, é estabelecida a obrigação de realizar conjuntamente ensaios envolvendo 
animais vertebrados.

Em princípio, deveriam aplicar-se disposições idênticas a todas as substâncias no que diz 
respeito à realização conjunta de ensaios envolvendo animais vertebrados. Portanto, o artigo 
50º pode ser suprimido.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 932
Artigo 25 ter (novo)

Artigo 25º ter
Responsabilidade e protecção jurídica
1. Salvo disposições em contrário, a 
Agência será responsável pelas decisões 
nos termos do presente título.
2. As decisões adoptadas pela Agência nos 
termos do presente título são passíveis de 
recurso, em conformidade com o disposto 
nos artigos 87º, 88º e 89º.

Or. de

Justificação

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

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

Schoepges

Alteração 933
Artigo 26

Artigo 26º Artigo 26º
Obrigação de pré-registo das substâncias de 

integração progressiva
Obrigação de pré-registo das substâncias de 

integração progressiva
1. Para beneficiar do regime transitório 
previsto no artigo 21.º, cada potencial 

1. No prazo de 18 meses após a entrada em 
vigor do REACH, todas as empresas 
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registando de uma substância de integração 
progressiva apresentará, no formato 
especificado pela Agência em conformidade 
com o artigo 108.º, todas as informações 
seguintes:

fabricantes ou importadoras de substâncias 
que beneficiem de um regime transitório 
em quantidades superiores a 1 tonelada por 
ano terão de proceder ao respectivo 
pré-registo na Agência Europeia dos 
Produtos Químicos. Para beneficiar do 
regime transitório previsto no artigo 21.º, 
cada potencial registando de uma substância 
de integração progressiva apresentará, no 
formato especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108.º, todas as 
informações seguintes:

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

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

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

b) O seu nome e endereço e o nome da 
pessoa de contacto, ou dos respectivos 
representantes; os produtores ou os 
importadores poderão solicitar a 
confidencialidade do nome da empresa, nos 
termos do disposto no artigo 116º;

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

c) O intervalo de tonelagem esperado;

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

d) A indicação da autoria dos estudos 
existentes em matéria de parâmetros 
toxicológicos e ecotoxicológicos 
(organizada segundo o critério dos tipos de 
estudo), com base em testes efectuados com 
animais vertebrados, para efeitos dos 
requisitos de informação do registo;

e) Uma declaração indicando se os estudos 
mencionados na alínea d) incluem ou não 
ensaios com animais vertebrados e, em 
caso negativo, se pretende, com o seu 
registo, efectuar uma declaração afirmativa 
para efeitos da alínea a), subalínea x), do 
artigo 9.º.

e) indicação dos motivos do interesse em se 
associar ao consórcio;

O potencial registando pode limitar as 
informações a apresentar de acordo com o 
primeiro parágrafo aos 
parâmetros/propriedades relativamente aos 
quais foi necessária a realização de 
ensaios.
2. As informações referidas no n.º 1 serão 2. As informações referidas no n.º 1 serão 
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apresentadas, o mais tardar, 18 meses antes: apresentadas, o mais tardar, 18 meses após a 
entrada em vigor do presente Regulamento:

a) Do prazo fixado no n.º 1 do artigo 21.º no 
tocante às substâncias de integração 
progressiva fabricadas ou importadas em 
quantidades iguais ou superiores a 
1 000 toneladas por ano;
b) Do prazo fixado no n.º 2 do artigo 21.º no 
tocante às substâncias de integração 
progressiva fabricadas ou importadas em 
quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano.

2 bis. No prazo de um mês após a 
realização da fase de pré-registo, a Agência 
publicará a lista das substâncias declaradas 
nos termos do nº 1 artigo 26º, com a 
indicação do nome da substância, do 
número CAS e da eventual obrigatoriedade 
de registo de, pelo menos, um fabricante ou 
importador no prazo de 5 anos.
Nos seis meses seguintes ao da publicação 
da lista das substâncias de integração 
progressiva, nos termos do nº 2 bis, e em 
casos excepcionais, os fabricantes ou 
importadores podem notificar a Agência 
acerca da existência de aditamentos ou 
correcções. Terão de justificar o recurso ao 
período de tempo prolongado. No prazo de 
um mês, a Agência voltará a publicar a 
lista final das substâncias de integração 
progressiva.

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

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

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

4. No caso das substâncias incluídas na 
lista final referida no nº 2 bis, qualquer 
detentor de estudos efectuados com animais 
vertebrados poderá apresentar as 
informações a que se refere o n.º 1 à 
Agência usando o formato especificado pela 
Agência em conformidade com o artigo 
108.º.

5. A Agência registará numa base de dados 
as informações transmitidas de acordo com 
os n.os 1 a 4. Dará acesso aos dados sobre as 

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

diferentes substâncias aos fabricantes e 
importadores que tiverem apresentado 
informações sobre essas substâncias de 
acordo com o no 1. As autoridades 
competentes dos Estados-Membros também 
terão acesso a esses dados.

Or. en

Justificação

Ao fim de 18 meses, proceder-se-á à identificação de todas as substâncias susceptíveis de 
serem incluídas no âmbito de aplicação do REACH (o que se traduz numa aceleração de todo 
o processo). Este facto reforça significativamente a predisposição dos detentores de 
informações a compartilhá-las com outrem, bem como o pendor dos registandos para a 
constituição de consórcios, o que fortalece o objectivo de evitar a realização de ensaios 
desnecessários com animais.

Este inventário facilita a partilha de dados e a constituição voluntária de consórcios no 
sector, incluindo as pequenas e médias empresas que fabricam/importam a mesma 
substância, independentemente das quantidades. Dá igualmente ensejo aos produtores de 
menores quantidades para procederem ao registo prévio com carácter voluntário. As 
empresas produtoras de substâncias em pequenas quantidades – muitas das quais são de 
pequena e média dimensão – serão convidadas a proceder ao pré-registo mais cedo do que 
pretendia a proposta da Comissão. No entanto, o pré-registo efectuado segundo um processo 
uniforme permite a todos os registandos a identificação, quer dos co-produtores e/ou 
importadores, quer dos potenciais utilizadores a jusante, que possam estar interessados em 
participar no consórcio. Ainda que as PME não desejem juntar-se a qualquer consórcio no 
momento da abertura de um processo, terão, pelo menos, a ocasião de fazê-lo, embora lhes 
assista o direito de um registo ulterior. Para que o processo de registo seja transparente, é 
legítimo solicitar-se às PME o envio de um pré-registo "por via postal simples" à Agência.

A declaração de uma intenção de registo que inclua os resultados de testes efectuados com 
animais vertebrados saldar-se-á, na maioria dos casos, pela ocorrência de registos 
conjuntos, salvaguardando, ao mesmo tempo, a liberdade de as empresas, se necessário, 
agirem de acordo com os seus próprios interesses.

Alteração apresentada por Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 934
Artigo 26, nº 1 e 2

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

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

com o artigo 108.º, todas as informações 
seguintes:

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

a) O nome da substância e, se for caso disso,
do grupo de substâncias, incluindo o 
respectivo número CAS, se disponível;

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

b) O seu nome e endereço e o nome da 
pessoa de contacto ou do seu representante; 
os fabricantes ou importadores podem 
exigir que o nome da empresa seja tratado 
de forma confidencial, nos termos do artigo 
116º;

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

c) O intervalo de tonelagem previsto;

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

d) Caso seja necessário, a indicação da 
propriedade estudos (de acordo com o tipo 
dos estudos) sobre os eventuais parâmetros 
toxicológicos e ecotoxicológicos dos ensaios 
envolvendo animais vertebrados para 
efeitos dos requisitos de informação do 
registo, e

e) Uma declaração indicando se os estudos 
mencionados na alínea d) incluem ou não 
ensaios com animais vertebrados e, em 
caso negativo, se pretende, com o seu 
registo, efectuar uma declaração afirmativa 
para efeitos da alínea a), subalínea x), do 
artigo 9º.

e) Uma indicação de interesse em aderir a 
um consórcio.

O potencial registando pode limitar as 
informações a apresentar de acordo com o 
primeiro parágrafo aos 
parâmetros/propriedades relativamente aos 
quais foi necessária a realização de 
ensaios.
2. As informações referidas no n.º 1 serão 
apresentadas, o mais tardar, 18 meses antes:

2. As informações referidas no n.º 1 serão 
apresentadas, o mais tardar, 18 meses após a 
entrada em vigor do presente regulamento: 

a) Do prazo fixado no n.º 1 do artigo 21.º 
no tocante às substâncias de integração 
progressiva fabricadas ou importadas em 
quantidades iguais ou superiores a 
1 000 toneladas por ano;
b) Do prazo fixado no n.º 2 do artigo 21.º 
no tocante às substâncias de integração 



AM\565932PT.doc 41/121 PE 357.820v01-00

PT

progressiva fabricadas ou importadas em 
quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano.

No prazo de um mês após a conclusão da 
fase de pré-registo, a Agência publicará a 
lista das substâncias notificadas, nos 
termos do nº 1 do artigo 26º, indicando a 
designação da substância e o número CAS, 
e indicará se pelo menos um fabricante ou 
importador deve efectuar um registo no 
prazo de cinco anos.

Or. de

Justificação

As alterações ao artigo 26º prevêem um pré-registo uniforme e, por conseguinte, um registo 
uniforme das substâncias, após 18 meses. Deste modo, é garantida uma maior segurança de 
programação a fabricantes, responsáveis pela transformação complementar, utilizadores e 
autoridades. As demais alterações visam clarificar as indicações exigidas para o pré-registo. 
Nomeadamente, reforçam a protecção da propriedade dos dados dos ensaios e facilitam, ao 
mesmo tempo, a formação de consórcios. Além disso, permitem evitar mais ensaios 
envolvendo animais.

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Alteração 935
Artigo 26, nº 1

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

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

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

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

b) O seu nome e endereço e o nome da b) As informações a apresentar, nos termos  
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pessoa de contacto; da alínea a), subalínea iii), do artigo 9º, 
sobre a utilização;

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

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

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

d) Os dados físico-químicos conhecidos ou 
à disposição do fabricante ou importador,  
assim como dados toxicológicos que 
incluam, pelo menos, indicações nos 
termos do Anexo V;

e) Uma declaração indicando se os estudos 
mencionados na alínea d) incluem ou não 
ensaios com animais vertebrados e, em 
caso negativo, se pretende, com o seu 
registo, efectuar uma declaração afirmativa 
para efeitos da alínea a), subalínea x), do 
artigo 9º.

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

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

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

Or. de

Justificação

Com base na abordagem "One Substance, One Registration", é necessário modificar os 
requisitos de informação para o pré-registo orientado para o risco. Porém, devido ao papel 
centralizador da Agência, não é obrigatório apresentar todas as informações de cada 
fabricante e importador, o que alivia claramente os fabricantes e importadores, 
especialmente nas pequenas e médias empresas. É cobrada uma primeira taxa logo no 
momento do pré-registo, pois este já envolve trabalhos por parte da Agência. Deste modo, o 
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montante da taxa aplicável ao registo pode ser reduzido, caso seja necessário. As 
informações relacionadas com as substâncias são coligidas pela Agência em listas de 
substâncias. Alteração associada às alterações aos nºs 2 a 5, apresentadas pelos mesmos 
autores.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 936
Artigo 26, nº 1, alínea c bis) (nova)

c bis) O grau de persistência, o valor BCF 
de bioacumulação e o valor NOEC de 
(eco)toxicidade;

Or. nl

Justificação

Terão de ser comunicados à Agência o grau de persistência, o valor BCF de bioacumulação 
e o valor NOEC de eco(toxicidade) (Pacote de prioridades Blokland).

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

Alteração 937
Artigo 26, nº 1, alínea d)

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

Suprimido

Or. en

Justificação

O objectivo da abordagem “uma substância, um registo” (USUR) é o de assegurar que todas 
as informações disponíveis sobre determinada substância sejam postas à disposição do(s) 
registando(s) antes do prazo de registo aplicável, a fim de evitar a duplicação de ensaios, 
nomeadamente, com animais vertebrados. Estas alterações ao artigo 26º e a inserção de um 
novo artigo 26 bis garantem que os dados disponíveis serão dados a conhecer após a 
publicação pela Agência de uma lista das substâncias pré-registadas.
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A presente alteração faz parte integrante do pacote USUR.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 938
Artigo 26, nº 1, alínea d)

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

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

Or. nl

Justificação

Terão de ser comunicados à Agência o grau de persistência, o valor BCF de bioacumulação 
e o valor NOEC de eco(toxicidade) (Pacote de prioridades Blokland).

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Alteração 939
Artigo 26, nº 1, alínea d bis) (nova)

d bis) resultados dos ensaios de 
persistência* e de bio-acumulação**;
* Teste de degradação, tal como consta do 
ponto 7.2. do Anexo VI.
** Coeficiente de divisão n-octanol/água, tal como 
consta do ponto 5.8. do Anexo V.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma forma de apoio à alteração ao nº 1 do artigo 21º, respectivamente, da 
autoria do relator e dos proponentes da presente alteração.

As substâncias persistentes e bioacumuláveis Suscitam uma particular apreensão. Estas 
propriedades podem ser identificadas com facilidade e rapidez, devendo, por conseguinte, ser 
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aditadas ao pré-registo. Este facto permitiria que se acrescentasse tais substâncias à 
primeira fase de registo. Trata-se igualmente de um procedimento necessário para garantir a 
congruência com o processo de autorização, o qual dá prioridade às substâncias que 
contenham propriedades PBT e vPvB (vide nº 3 do artigo 55º).

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

Alteração 940
Artigo 26, nº 1, alínea e)

e) Uma declaração indicando se os estudos 
mencionados na alínea d) incluem ou não 
ensaios com animais vertebrados e, em 
caso negativo, se pretende, com o seu 
registo, efectuar uma declaração afirmativa 
para efeitos da alínea a), subalínea x), do 
artigo 9.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

O objectivo da abordagem “uma substância, um registo” (USUR) é o de assegurar que todas 
as informações disponíveis sobre determinada substância sejam postas à disposição do(s) 
registando(s) antes do prazo de registo aplicável, a fim de evitar a duplicação de ensaios, 
nomeadamente, com animais vertebrados. Estas alterações ao artigo 26º e a inserção de um 
novo artigo 26 bis garantem que os dados disponíveis serão dados a conhecer após a 
publicação pela Agência de uma lista das substâncias pré-registadas.

A presente alteração faz parte integrante do pacote USUR.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 941
Artigo 26, nº 1, alínea e)

e) Uma declaração indicando se os estudos 
mencionados na alínea d) incluem ou não 
ensaios com animais vertebrados e, em caso 
negativo, se pretende, com o seu registo, 
efectuar uma declaração afirmativa para 
efeitos da alínea a), subalínea x), do artigo 
9.º.

e) Uma declaração indicando se os estudos 
mencionados nas alíneas c bis) e d) incluem 
ou não ensaios com animais vertebrados e, 
em caso negativo, se pretende, com o seu 
registo, efectuar uma declaração afirmativa 
para efeitos da alínea a), subalínea x), do 
artigo 9.º.

Or. nl
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Justificação

Terão de ser comunicados à Agência o grau de persistência, o valor BCF de bioacumulação 
e o valor NOEC de eco(toxicidade) (Pacote de prioridades Blokland).

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

Alteração 942
Artigo 26, nº 1, alínea e)

e) Uma declaração indicando se os estudos 
mencionados na alínea d) incluem ou não
ensaios com animais vertebrados e, em caso 
negativo, se pretende, com o seu registo, 
efectuar uma declaração afirmativa para 
efeitos da alínea a), subalínea x), do artigo 
9.º.

e) Uma declaração indicando se os estudos 
mencionados na alínea d) incluem ensaios 
com animais vertebrados.

Or. it

Justificação

A presente alteração está intimamente ligada e decorre das alterações apresentadas à, alínea
a), subalínea x) do artigo 9° e ao número 5 do artigo 24. O objectivo é suprimir o carácter 
facultativo da concessão de dados de ensaios realizados em não vertebrados, eliminando esse 
requisito. O acesso obrigatório aos dados é de importância vital para as PME.  

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 943
Artigo 26, nº 1, alínea e bis) (nova)

e bis) a lista dos usos que pretende apoiar 
através do registo.

Or. it

Justificação

Dá transparência ao sistema dos usos apoiados ou não pelo fabricante e/ou importador. 
Permite ao utente a jusante identificar numa fase precoce se o seu uso será ou não apoiado e, 
portanto, tomar as decisões apropriadas.



AM\565932PT.doc 47/121 PE 357.820v01-00

PT

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Alteração 944
Artigo 26, nº 2

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

2. As informações referidas no n.º 1 serão 
apresentadas no prazo de 12 meses após a 
entrada em vigor do presente Regulamento.

a) Do prazo fixado no n.º 1 do artigo 21.º 
no tocante às substâncias de integração 
progressiva fabricadas ou importadas em 
quantidades iguais ou superiores a 
1 000 toneladas por ano;
b) Do prazo fixado no n.º 2 do artigo 21.º 
no tocante às substâncias de integração 
progressiva fabricadas ou importadas em 
quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano

Or. en

Justificação

Segundo o considerando 40 e de acordo com a obrigatoriedade da partilha de dados, a data 
de pré-registo deverá ser a mesma para todas as substâncias de integração progressiva, de 
molde a que todos os dados relativos aos animais e todas as informações destinadas a evitar 
a realização de experiências com animais possam ser partilhados pela generalidade dos 
fabricantes e importadores no âmbito do FIIS. A data de pré-registo deveria ser antecipada, 
a fim de dar tempo suficiente à partilha de dados e à realização dos ensaios, sempre que seja 
necessário.

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Alteração 945
Artigo 26, nº 2

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

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

a) Do prazo fixado no n.º 1 do artigo 21.º 
no tocante às substâncias de integração 
progressiva fabricadas ou importadas em 
quantidades iguais ou superiores a 
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1 000 toneladas por ano;
b) Do prazo fixado no n.º 2 do artigo 21.º 
no tocante às substâncias de integração 
progressiva fabricadas ou importadas em 
quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano.

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração ao nº 1 do artigo 26º, apresentada pelos mesmos autores.

Alteração apresentada por Guido Sacconi, Chris Davies e Jonas Sjöstedt

Alteração 946
Artigo 26, nº 2

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

2. As informações referidas no n.º 1 serão 
apresentadas no prazo de:

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

a) seis meses após a entrada em vigor do 
presente Regulamento no caso de

i) substâncias de integração progressiva 
fabricadas ou importadas em quantidades 
iguais ou superiores a 1 000 toneladas por 
ano; ou

ii) substâncias de integração progressiva 
fabricadas ou importadas em quantidades 
iguais ou superiores a 1 tonelada ou mais 
por ano, que sejam carcinogénicas, 
mutagénicas ou tóxicas para as categorias 
de reprodução 1 e 2, nos termos da 
Directiva 67/548/CEE;

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

b) três anos após a entrada em vigor do 
presente Regulamento, no tocante às 
substâncias de integração progressiva 
fabricadas ou importadas em quantidades 
iguais ou superiores a 100 toneladas por 
ano.

b bis) seis anos após a entrada em vigor do 
presente Regulamento, no caso das 
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substâncias de integração progressiva 
fabricadas ou importadas em quantidades 
iguais ou superiores a uma tonelada por 
ano.

Or. en

Justificação

O objectivo da abordagem “uma substância, um registo” (USUR) é o de assegurar que todas 
as informações disponíveis sobre determinada substância sejam postas à disposição do(s) 
registando(s) antes do prazo de registo aplicável, a fim de evitar a duplicação de ensaios, 
nomeadamente, com animais vertebrados. Estas alterações ao artigo 26º e a inserção de um 
novo artigo 26 bis garantem que os dados disponíveis serão dados a conhecer após a 
publicação pela Agência de uma lista das substâncias pré-registadas.

A presente alteração faz parte integrante do pacote USUR.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 947
Artigo 26, nº 2

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

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

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

a) Do prazo fixado no n.º 1 do artigo 21.º no 
tocante às substâncias de integração 
progressiva que suscitem muito grande 
preocupação;

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

b) Do prazo fixado no n.º 2 do artigo 21.º no 
tocante às substâncias de integração 
progressiva que suscitem muita 
preocupação, fabricadas ou importadas em 
quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano e no tocante às 
substâncias que suscitem preocupação e 
pouca preocupação, fabricadas ou 
importadas em quantidades iguais ou 
superiores a 1000 toneladas por ano.

Or. nl

Justificação

Em relação às substâncias que suscitam muito grande preocupação, os riscos devem ser 
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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 Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Alteração 948
Artigo 26, nº 3

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

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

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração ao nº 1 do artigo 26º, apresentada pelos mesmos autores.

Alteração apresentada por Guido Sacconi, Chris Davies e Jonas Sjöstedt

Alteração 949
Artigo 26, nº 3 bis (novo)

3 bis. A Agência
a) estabelecerá, no mês subsequente ao do 
fim dos prazos referidos no nº 2, alíneas a), 
b) e b)bis supra, uma lista das substâncias 
pré-registadas em conformidade com os nos

citados, a qual deverá ser colocada à 
disposição do público na Internet. A lista 
compreenderá apenas os nomes das 
substâncias, incluindo os respectivos 
números EINECS e CAS, caso estejam 
disponíveis;
b) caso a substância tenha sido registada 
há menos de 10 anos, comunicará ao(s) 
potencial (potenciais) registando(s) o(s) 
nome(s) e o(s) endereço(s) do(s) 
registando(s) anterior(es), bem como os 
resumos de estudos – ou os resumos 
consistentes de estudos, consoante o caso –
por ele(s) já apresentados.
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Os estudos disponíveis devem ser 
compartilhados com o(s) potencial 
(potenciais) registando(s).

Or. en

Justificação

O objectivo da abordagem “uma substância, um registo” (USUR) é o de assegurar que todas 
as informações disponíveis sobre determinada substância sejam postas à disposição do(s) 
registando(s) antes do prazo de registo aplicável, a fim de evitar a duplicação de ensaios, 
nomeadamente, com animais vertebrados. Estas alterações ao artigo 26º e a inserção de um 
novo artigo 26 bis garantem que os dados disponíveis serão dados a conhecer após a 
publicação pela Agência de uma lista das substâncias pré-registadas.

A presente alteração faz parte integrante do pacote USUR.

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Alteração 950
Artigo 26, nº 4

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

Suprimido

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração ao nº 1 do artigo 26º, apresentada pelos mesmos autores.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 951
Artigo 26, nº 4

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

substâncias de integração progressiva em 
quantidades inferiores a uma tonelada por 
ano, à excepção das substâncias que 
suscitem muito grande preocupação, bem 
como os utilizadores a jusante, poderão 
apresentar as informações a que se refere o 
n.º 1 à Agência usando o formato 
especificado pela Agência em conformidade 
com o artigo 108.º.

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 Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Alteração 952
Artigo 26, nº 5

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

Suprimido

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração ao nº 1 do artigo 26º, apresentada pelos mesmos autores.

Alteração apresentada por Liam Aylward + Avril Doyle

Alteração 953
Artigo 26, nº 5
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5. A Agência registará numa base de dados 
as informações transmitidas de acordo com 
os n.os 1 a 4. Dará acesso aos dados sobre as 
diferentes substâncias aos fabricantes e 
importadores que tiverem apresentado 
informações sobre essas substâncias de 
acordo com os n.os 1 a 4. As autoridades 
competentes dos Estados-Membros também 
terão acesso a esses dados.

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

Or. en

Justificação

.Vide justificação à alteração ao nº 5 do artigo 24º do mesmo autor.

Para os utilizadores a jusante, a utilização de determinadas substâncias pode revestir-se de 
grande confidencialidade e ser considerada como propriedade intelectual. A divulgação do 
uso de substâncias químicas sensíveis pode correr o risco de proporcionar à concorrência 
informações confidenciais sobre determinadas empresas, podendo inclusive permitir que as 
firmas concorrentes procedam à renovação dos seus métodos de fabrico. Deverá, por isso, 
incumbir aos anteriores registandos a decisão de dar a conhecer aos novos registandos a 
documentação relativa à sua identidade e aos ensaios antes efectuados (Doyle).

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Alteração 954
Artigo 26, nº 5 bis (novo)

5 bis. A apresentação de um pedido de 
pré-registo será acompanhada de um 
adiantamento sobre a taxa de registo 
estabelecida pela Agência. 

Or. en

Justificação

O pagamento, aquando do pré-registo, de um adiantamento sobre a taxa devida pelo registo 
permitiria a recolha de fundos para o funcionamento da Agência numa fase precoce, os quais 
seriam particularmente úteis ao desenvolvimento e à validação de soluções alternativas aos 
ensaios efectuados com animais.



PE 357.820v01-00 54/121 AM\565932PT.doc

PT

Alteração apresentada por Guido Sacconi, Chris Davies e Jonas Sjöstedt

Alteração 955
Artigo 26 bis (novo)

Artigo 26º bis
Comunicação de informações à Agência na 

sequência da publicação das listas
1. Qualquer fabricante ou importador de 
uma substância em quantidades iguais ou 
superiores a 1 tonelada por ano que figure 
na lista publicada pela Agência, nos termos 
do nº 3, alínea a) bis, do artigo 26º, 
entregará à Agência,
a) no prazo de 12 meses após a entrada em 
vigor do presente Regulamento, no caso de 
substâncias pré-registadas nos termos do 
nº 2, alínea a), do artigo 26º,
b) ou no prazo de 3 anos e meio após a 
entrada em vigor do presente Regulamento, 
no caso de substâncias pré-registadas nos 
termos do nº 2, alínea b), do artigo 26º,
a informação constante do nº 1 do artigo 
26º, desde que disponha de qualquer uma 
das informações referidas no artigo 9º, 
alínea a), subalíneas vi) e vii).
Os fabricantes e importadores que 
procederam à respectiva apresentação, 
colocarão as informações referidas no 
artigo 9º, alínea a), subalíneas vi) e vii), ao 
dispor dos outros membros de um FIIS, nos 
termos dos artigos 27º e 28º.
2. Os fabricantes ou importadores de 
substâncias de integração progressiva em 
quantidades inferiores a 1 tonelada por 
ano, bem como os utilizadores a jusante 
que constem da lista publicada pela 
Agência nos termos do nº 3, alínea a) bis, 
do artigo 26º, podem comunicar à Agência 
as informações referidas no nº 1 do 
artigo 26º, ou qualquer outra informação 
relevante, no formato precisado pela 
própria Agência, de acordo com o disposto 
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no artigo 108º, com o propósito de 
integrarem o FIIS.

Or. en

Justificação

O objectivo da abordagem “uma substância, um registo” (USUR) é o de assegurar que todas 
as informações disponíveis sobre determinada substância sejam postas à disposição do(s) 
registando(s) antes do prazo de registo aplicável, a fim de evitar a duplicação de ensaios, 
nomeadamente, com animais vertebrados. Estas alterações ao artigo 26º e a inserção de um 
novo artigo 26 bis garantem que os dados disponíveis serão dados a conhecer após a 
publicação pela Agência de uma lista das substâncias pré-registadas.

A presente alteração faz parte integrante do pacote USUR.

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Alteração 956
Artigo 26 bis (novo)

Artigo 26º bis
Obrigações da Agência na fase do 

pré-registo
1. Nos termos do nº 1 do artigo 18º, a 
Agência atribuirá a cada pré-registo um 
número de pré-registo e comunicará o 
mesmo ao fabricante e ao importador.
2. No prazo de seis semanas a contar da 
data de pré-registo, a Agência verificará se 
as informações estão completas, nos termos   
do nº 1, alíneas a), b) e c), do artigo 26º. Se 
as informações estiverem incompletas, a 
Agência comunicará aos registandos, no 
prazo de três semanas, quais as 
informações complementares necessárias; 
para esse efeito, será fixado um prazo 
razoável.
3. A Agência reúne numa lista de 
substâncias os dados apresentados por 
todos os fabricantes ou importadores de 
uma substância para o pré-registo da 
mesma. A lista de substâncias será 
elaborada separadamente para cada 
substância e será designada de acordo com 
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a respectiva substância.
4. Para completar as listas de substâncias, 
a Agência publicará no seu sítio Web, para 
cada substância pré-registada, os seguintes 
elementos da respectiva lista de 
substâncias, nos termos do nº 3:
- a identidade da substância, nos termos do 
ponto 2 do Anexo IV, e
- todas as categorias de utilização e 
exposição conhecidas, nos termos do Anexo 
Ia bis, com base nas informações dos 
fabricantes e importadores que efectuaram 
o pré-registo.
Aquando da publicação, a Agência solicita 
aos utilizadores a jusante que notifiquem, 
no prazo de dois meses, as categorias de 
utilização e exposição ainda não 
publicadas.
5. Se, após a publicação, nos termos do nº 
4, forem comunicadas novas utilizações, a 
Agência completa a lista das substâncias 
em conformidade e actualiza a lista de 
substâncias publicada.
6. Com vista à classificação, nos termos do 
nº 1 do artigo 26º ter, e com base nas 
informações transmitidas, nos termos do nº 
1 do artigo 26º e do nº 5 do artigo 26º bis, a 
Agência cria um conjunto de dados básicos 
para cada substância pré-registada. Esse 
conjunto de dados não é publicado e 
contém as seguintes informações:
a)  todas as categorias de utilização e 
exposição comunicadas pelos registandos 
no pré-registo e pelos utilizadores a 
jusante, nos termos do Anexo Ia bis,
b) informações básicas sobre as 
substâncias, nos termos do Anexo V,
c)  a tonelagem agregada da substância 
fabricada na Comunidade e por esta 
importada,
d)  informações sobre as utilizações 
notificadas, nos termos do ponto 3 do 
Anexo IV, com as respectivas quantidades,
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e) a classificação e identificação da 
substância, nos termos do ponto 4 do 
Anexo IV,
f) a classificação proposta pelos fabricantes 
e importadores, nos termos da alínea c) do 
artigo 9º.
Se os fabricantes ou importadores 

fornecerem informações divergentes sobre 
uma substância, a Agência inscreve no 
conjunto de dados básicos as informações 
que conduzam a um nível de prioridade 
mais exigente, nos termos do nº 1 do artigo 
11º.
7. Se, nos termos da alínea b) do nº 6,  a 
Agência não dispuser de todas as 
informações básicas necessárias para a 
criação do conjunto de dados básicos, nos 
termos do Anexo V, solicita as mesmas a 
um dos fabricantes ou importadores, dentro 
de um prazo razoável. A escolha do 
fabricante ou importador por parte da 
Agência pode ser determinada, em primeiro 
lugar, pelo interesse económico. Os custos 
que a obtenção das informações acarreta, 
ou acarretou, ao fabricante ou importador 
são equitativamente partilhados, nos 
termos do artigo 50º.

Or. de

Justificação

Fabricantes e importadores são claramente aliviados, uma vez que, em primeiro lugar, 
devem comunicar dados disponíveis, que posteriormente são reunidos pela Agência 
consoante as substâncias. Em virtude dos prazos previstos nos nºs 1 a 3 do artigo 21º e na 
nova disposição do nº 4 do artigo 21º, os fabricantes e importadores têm todo o interesse em 
comunicar os dados disponíveis de forma tão rápida e completa quanto possível. Deste modo, 
a protecção do "saber-fazer" é igualmente assegurada. Ao mesmo tempo, esta abordagem 
permite que os dados relacionados com as substâncias sejam consideravelmente mais 
expressivos. Em geral, os artigos 26º a 26º ter atribuem à Agência, na fase transitória do pré-
registo das substâncias de integração progressiva, uma carga de trabalho claramente maior 
do que a anteriormente prevista. No entanto, isto é compensado pelo facto de se poder 
reforçar a utilização de delegações ou, em conformidade com a proposta francesa no 
Conselho, de redes de peritos nacionais.
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Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Alteração 957
Artigo 26 ter (novo)

Artigo 26º ter
Classificação em níveis prioritários e 

exigência de dados adicionais
1. Após a criação do conjunto de dados 
básicos, nos termos do nº 6 do artigo 26º 
bis, a Agência, no prazo de seis meses, 
classificará cada substância de acordo com 
os critérios de toxicidade, tonelagem e 
utilização, nos termos do Anexo IV bis, nos 
níveis prioritários 1, 2 ou 3. A Agência 
comunicará por escrito aos fabricantes e 
importadores os resultados da 
classificação. A classificação pode ser 
contestada, nos termos dos artigos 87º, 88º 
e 89º.
2. O âmbito dos dados adicionais a recolher 
após a classificação de uma substância 
num nível prioritário será determinado nos 
termos do nº 1 do artigo 11º; a sequência 
temporal da recolha de dados adicional 
será determinada nos termos dos nºs 1 a 3 
do artigo 21º.
3. A Agência comunicará aos fabricantes e 
importadores de uma substância se os 
dados disponíveis, nos termos do nº 2, são 
suficientes ou se são necessários dados 
adicionais, e quais, nos termos do nº 2. A 
Agência dá-lhes a oportunidade de se 
comprometerem por escrito, no prazo de 6 
semanas, a apresentar estes dados 
pessoalmente ou através de terceiros em 
seu nome, num prazo razoável fixado pela 
Agência. Se vários fabricantes ou 
importadores se comprometerem, a 
Agência seleccionará um entre eles, tendo 
em conta se o fabricante ou importador 
dispõe desses dados em parte ou na 
totalidade. Os custos serão repartidos pela 
Agência, nos termos do artigo 50º, entre o 
seleccionado e os outros fabricantes e 
importadores em função da sua 
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percentagem da tonelagem produzida da 
substância.
4. Se nenhum fabricante ou importador de 
uma substância se comprometer a 
apresentar os dados exigidos nos nºs 2 e 3, 
a Agência encarrega um terceiro de os 
obter. Os custos serão suportados pelos 
fabricantes e importadores da substância, 
nos termos da quarta frase do nº 3.
5. Se um fabricante ou importador que se 
tenha comprometido a apresentar dados, 
nos termos do nº 3, não os apresentar 
dentro do prazo estabelecido, a primeira 
frase do nº 4 aplica-se mutatis mutandis. 
Nesse caso, os custos do trabalho 
encomendado pela Agência serão 
totalmente suportados pela pessoa 
seleccionada.
6. Se a Agência dispuser das informações 
complementares sobre as substâncias, 
exigidas no nº 2, tais informações serão 
reunidas pela Agência, incluindo os 
estudos pertinentes com as informações 
básicas, e registadas numa base de dados, 
nos termos do Anexo V. Será garantido o 
acesso dos fabricantes e importadores que 
efectuaram o pré-registo da substância em 
causa, bem como das autoridades 
competentes dos Estados-Membros, aos 
dados relativos a essa substância. Os dados 
servirão de base para completar o registo,
nos termos dos artigos 9º e 11º, na 
perspectiva da ficha de segurança referida 
na alínea a bis) do artigo 9º e do relatório 
de segurança química referido na alínea b) 
do artigo 9º. Quanto aos dados de que a 
Agência já dispõe, bastará, no acto do 
registo, um resumo com a indicação do 
número de pré-registo.
7. Os custos suportados por um fabricante 
ou importador devido a estudos incluídos 
na base de dados, nos termos do nº 6, serão 
equitativamente partilhados pela Agência, 
em conformidade com a tonelagem em 
causa, com os outros registandos que 
efectuaram o pré-registo, devendo ter-se em 
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conta se os estudos também foram 
realizados por estes.

Or. de

Justificação

A multiplicidade de substâncias de integração progressiva torna especialmente importante 
um horizonte temporal transparente e orientado para o risco, bem como uma exigência de 
informações orientada para o risco, a fim de identificar o mais rapidamente possível 
substâncias potencialmente perigosas, de obter as informações necessárias sobre as mesmas 
e, portanto, registá-las e avaliá-las também mais cedo. O anexo IV bis prevê um instrumento 
viável para a prioridade orientada para o risco, instrumento esse que tem em conta a 
toxicidade, a exposição aquando da utilização e as quantidades totais fabricadas na 
Comunidade e por ela importadas. Ao mesmo tempo, a gestão da recolha de dados 
complementares pela Agência minimiza os encargos para os fabricantes e importadores 
individuais, os dados disponíveis são utilizados e verifica-se uma compensação financeira. 
Outra vantagem é a possibilidade de, através da compensação a nível dos custos, recorrer, 
no processo de registo ulterior, aos dados de que fabricantes, importadores e a Agência já 
dispõem .

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Alteração 958
Artigo 27

Suprimido

Or. en

Justificação

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

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

Schoepges

Alteração 959
Artigo 27, nº 1
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1. Todos os fabricantes e importadores que 
tiverem comunicado à Agência, em 
conformidade com o artigo 26.º, 
informações sobre uma mesma substância de 
integração progressiva participarão num 
fórum de intercâmbio de informações sobre 
uma substância (FIIS).

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

Or. en

Justificação

Os utilizadores a jusante devem também ter acesso aos FIIS, por forma a poderem partilhar 
os dados de que dispõem sobre perigos e exposição a determinadas substâncias.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 960
Artigo 27, nº 2

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

2. O objectivo de cada FIIS consistirá em 
facilitar, para fins de registo, o intercâmbio 
de informações não confidenciais entre os 
fabricantes e os importadores, evitando, 
assim, a duplicação dos ensaios. Os 
participantes nos FIIS transmitirão os estudos 
existentes aos outros participantes, atenderão 
aos pedidos de informação dos outros 
participantes, determinarão em conjunto a 
necessidade de mais estudos e organizarão a 
sua realização.

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte integrante do pacote USUR. Para a implementação da 
abordagem USUR, é necessário alargar as competências dos FIIS, a fim de lhes permitir o 
desempenho das novas missões em matéria de partilha de dados.

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

Alteração 961
Artigo 27, nº 2 bis (novo)
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2. a) Um produtor ou importador poderá 
nomear uma entidade ou um representante 
legal estabelecido na Comunidade para 
participar, em seu lugar, num determinado 
FIIS.
2. b) Caso não exista no FIIS a informação 
exigida no respeitante à aplicação dos 
Anexos V e VI, um dos membros que o 
integram procederá à realização de um só 
estudo, em nome de todos os outros 
membros.
3. c) Caso não exista no FIIS a informação 
exigida no respeitante à aplicação dos 
Anexos VII e VIII, todas as propostas 
tendentes à realização de novos testes 
visando os objectivos constantes dos 
referidos Anexos VII e VIII indicarão a 
empresa encarregada da realização de cada 
teste, na eventualidade de ele ser exigido.

Or. en

Justificação

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

A presente alteração faz parte integrante do pacote USUR.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 962
Artigo 27, nº 2 bis (novo)

2 bis. Um produtor ou importador poderá 
nomear uma entidade ou um representante 
legal estabelecido na Comunidade para 
participar, em seu lugar, num determinado 
FIIS.
Caso não exista no FIIS a informação 
exigida no respeitante à aplicação dos 
Anexos V e VI, um dos membros que o 
integram procederá à realização de um só 
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estudo, em nome de todos os outros 
membros.
Caso não exista no FIIS a informação 
exigida no respeitante à aplicação dos 
Anexos VII e VIII, todas as propostas 
tendentes à realização de novos testes 
visando os objectivos constantes dos 
referidos Anexos VII e VIII indicarão a 
empresa encarregada da realização de cada 
teste, na eventualidade de ele ser exigido.

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte integrante do pacote USUR.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 963
Artigo 28, Título

Partilha de dados que envolvam ensaios em 
animais vertebrados

Partilha de dados de ensaios, quer estes 
envolvam animais, quer não

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte integrante do pacote USUR.

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

Alteração 964
Artigo 28, Título

Partilha de dados que envolvam ensaios em 
animais vertebrados

Partilha entre registandos de dados que 
envolvam ensaios

Or. en
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Justificação

Trata-se de um conjunto de alterações destinadas a garantir a partilha obrigatória de todos 
os dados que envolvam riscos. A presente alteração faz parte integrante do pacote USUR.

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

Alteração 965
Artigo 28, nº 1, parágrafo 1

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

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

Or. en

Justificação

Trata-se de um conjunto de alterações destinadas a garantir a partilha obrigatória de todos 
os dados que envolvam riscos. A presente alteração faz parte integrante do pacote USUR.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 966
Artigo 28, nº 1, parágrafo 1

1. Antes da realização de ensaios que 
envolvam animais vertebrados para 
satisfazer os requisitos de informação 
necessários ao registo, um participante num 
FIIS investigará se já existe um estudo 
pertinente, consultando, para esse efeito, a 
base de dados mencionada no artigo 26.º e 

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

comunicando com os outros participantes do 
respectivo FIIS. Se houver um estudo 
pertinente disponível no FIIS, um 
participante do Fórum que teria de executar 
um ensaio, envolvendo ou não animais, 
solicitará esse estudo nos primeiros dois 
meses após o prazo previsto no n.º 2 do 
artigo 26.º.

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte integrante do pacote USUR.

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

Alteração 967
Artigo 28, nº 1, parágrafo 1

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

1. Antes da realização de ensaios que 
envolvam animais vertebrados para 
satisfazer os requisitos de informação 
necessários ao registo, um participante num 
FIIS investigará se já existe um estudo 
pertinente, consultando, para esse efeito, a 
base de dados mencionada no artigo 26.º e 
comunicando com os outros participantes do 
respectivo FIIS. Se houver um estudo 
pertinente disponível no FIIS, um 
participante do Fórum que teria de executar 
um ensaio em animais vertebrados solicitará 
esse estudo nos primeiros dois meses do 
respectivo período de registo, nos termos do 
artigo 21°.

Or. it

Justificação

A alteração visa adequar os prazos técnicos previstos às necessidades efectivas. A presente 
alteração está relacionada com outras alterações apresentadas ao articulado do Título III: 
Partilha dos dados e evitação de ensaios desnecessários.
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Alteração apresentada por Guido Sacconi, Chris Davies e Carl Schlyter

Alteração 968
Artigo 28, nº 1, parágrafo 2

Nas duas semanas que se seguem ao pedido, 
o proprietário do estudo apresentará ao(s) 
participante(s) que o solicita(m) prova do 
respectivo custo. O(s) participante(s) e o 
proprietário tomarão todas as medidas 
necessárias para chegarem a acordo quanto à 
partilha dos custos. Se tal acordo não for 
possível, os custos serão partilhados 
equitativamente. O proprietário fornecerá o 
estudo no prazo de duas semanas após 
recepção do pagamento.

Nas duas semanas que se seguem ao pedido, 
o proprietário do estudo apresentará ao(s) 
participante(s) que o solicita(m) prova do 
respectivo custo. O(s) participante(s) e o 
proprietário tomarão todas as medidas 
necessárias para chegarem a acordo quanto à 
partilha dos custos. Se tal acordo não for 
possível, os custos serão partilhados de 
forma proporcional ao volume de produção 
de cada uma das partes. O proprietário 
fornecerá o estudo no prazo de duas semanas 
após recepção do pagamento.

Or. en

Justificação

A presente alteração estabelece um mecanismo de partilha equitativa dos custos iniciais dos 
ensaios, por analogia com as modificações introduzidas em relação ao artigo 25º.

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

Alteração 969
Artigo 28, nº 1, parágrafo 2

Nas duas semanas que se seguem ao 
pedido, o proprietário do estudo apresentará 
ao(s) participante(s) que o solicita(m) prova 
do respectivo custo. O(s) participante(s) e o 
proprietário tomarão todas as medidas 
necessárias para chegarem a acordo quanto à 
partilha dos custos. Se tal acordo não for 
possível, os custos serão partilhados 
equitativamente. O proprietário fornecerá o 
estudo no prazo de duas semanas após 
recepção do pagamento.

Nos três meses que se seguem ao pedido, o 
proprietário do estudo apresentará ao(s) 
participante(s) que o solicita(m) prova do 
respectivo custo. O(s) participante(s) e o 
proprietário tomarão todas as medidas 
necessárias para chegarem a acordo quanto à 
partilha dos custos. Se tal acordo não for 
possível, a Agência estabelecerá a 
repartição dos custos. O proprietário 
fornecerá o estudo no prazo de duas semanas 
após recepção do pagamento.

Or. it
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Justificação

A alteração visa adequar os  prazos técnicos previstos às necessidades efectivas. A presente 
alteração está relacionada com outras alterações apresentadas ao articulado do Título III: 
Partilha dos dados e evitação de ensaios desnecessários.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter e Hiltrud Breyer

Alteração 970
Artigo 28, nº 1 bis (novo)

1 bis. Os registandos que não comuniquem 
à Agência os dados resultantes de testes 
efectuados com animais vertebrados, ou 
qualquer outro tipo de dados susceptíveis 
de impedir a realização de testes com 
animais, ver-se-ão privados do direito de 
registarem a substância em causa.

Or. en

Justificação

A obrigatoriedade da partilha de dados provenientes da realização de testes com animais 
vertebrados deveria articular-se com a existência de punições em caso de recusa de se 
compartilhar as informações existentes, com o propósito de evitar a duplicação dos ensaios. 
Os registandos e/ou os potenciais registandos que se recusem a compartilhar com a Agência 
um estudo que pudesse evitar a realização de testes com animais não deverão ser autorizados 
a registar a substância em causa.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 971
Artigo 28, nº 1 bis (novo)

1 bis. Caso o(s) outro(s) participante(s) não 
paguem a parte que lhes cabe dos custos, 
ver-se-ão privados do direito de procederem 
ao registo das respectivas substâncias.

Or. en

Justificação

A presente alteração articula-se com as alterações ao considerando 39 bis e ao nº 5 bis do 
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artigo 25º. A fim de garantir o respeito da obrigatoriedade de partilha dos dados resultantes 
de ensaios com animais e evitar a duplicação dos próprios ensaios, o potencial registando 
não pode ser autorizado a não pagar a parte que lhe cabe dos custos e a levar a cabo, 
ulteriormente, novos testes com animais.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 972
Artigo 28, nº 1 ter (novo)

1 ter. Se o detentor do estudo não o puser à 
disposição da Agência, ver-se-á privado do 
direito de proceder ao registo da respectiva 
substância.

Or. en

Justificação

A presente alteração articula-se com o considerando 40 bis. A fim de garantir o respeito da 
obrigatoriedade de partilha dos dados resultantes de ensaios com animais e evitar a 
duplicação dos próprios ensaios, o potencial registando não pode ser autorizado a 
apropriar-se de testes efectuados por outro(s) participante(s) no FIIS com o propósito de 
adquirir vantagens competitivas. Consequentemente, o detentor não poderá ser autorizado a 
registar a sua substância em caso de inobservância das disposições constantes do nº 1. A 
presente disposição não prejudica os preceitos estabelecidos no âmbito do nº 5.

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

Alteração 973
Artigo 28, nº 2

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

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

participantes.

Or. en

Justificação

Trata-se de um conjunto de alterações destinadas a garantir a partilha obrigatória de todos 
os dados que envolvam riscos. A presente alteração faz parte integrante do pacote USUR.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 974
Artigo 28, nº 2

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

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

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte integrante do pacote USUR.

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

Alteração 975
Artigo 28, nº 3

3. Se o proprietário de um estudo como 
mencionado no n.º 2 se recusar a comunicar,
quer os comprovativos do custo do estudo, 
quer o próprio estudo, a outro(s) 
participante(s), este(s) procederá(ão) como 

3. Se o proprietário de um estudo como 
mencionado no n.º 2 se recusar a comunicar, 
quer os comprovativos do custo do estudo, 
quer o próprio estudo, a outro(s) 
participante(s), a Agência intervém para 



PE 357.820v01-00 70/121 AM\565932PT.doc

PT

se não existisse qualquer estudo pertinente 
no FIIS, a menos que um registo já 
apresentado por outro registando contenha 
o resumo ou o resumo consistente do 
estudo, consoante o caso. Nestes casos, a 
Agência tomará a decisão de disponibilizar 
ao(s) outro(s) participante(s) esse resumo 
ou resumo consistente do estudo, consoante 
o caso. O outro registando poderá reclamar 
aos participantes a partilha equitativa dos 
custos, sendo esse direito invocável junto 
dos tribunais nacionais.

fazer com que os dados sejam partilhados e 
a compensação seja equitativa e 
proporcional.

Or. it

Justificação

A alteração visa assegurar a partilha dos dados e, principalmente, que as PME não sejam 
penalizadas com custos demasiado elevados. A presente alteração está relacionada com 
outras alterações apresentadas ao articulado do Título III: Partilha dos dados e evitação de 
ensaios desnecessários.

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

Alteração 976
Artigo 28, nº 3

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

3. Se o proprietário de um estudo como 
mencionado no n.º 2 se recusar a comunicar, 
quer os comprovativos do custo do estudo, 
quer o próprio estudo, a outro(s) 
participante(s), cada um dos outros 
participantes pode dirigir-se à Agência 
para requerer a partilha dos dados contra 
pagamento de uma compensação equitativa 
e proporcional.
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Or. it

Justificação

A alteração visa introduzir o princípio da partilha obrigatória dos dados sem que tal 
comporte a multiplicação dos custos e dos ensaios. 

Alteração relacionada com as alterações ao ponto x), alínea a) do artigo 9° a ao número 4 do 
artigo 23.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 977
Artigo 28, nº 3

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

3. Se não for possível chegar a um tal 
acordo, a Agência tomará a decisão de 
designar um dos participantes no FIIS para 
a realização do estudo. O participante 
encarregado da realização do estudo 
entregará à Agência o estudo e os 
documentos comprovativos do respectivo 
custo. A Agência tomará a decisão de 
disponibilizar ao(s) outro(s) participante(s) o
resumo ou resumo consistente do estudo, 
consoante o caso, ou ainda, em alternativa, 
as conclusões que dele constam, após 
recepção da prova de que todos os outros 
participantes pagaram ao detentor do 
estudo a parte que lhes cabe dos custos por 
ele apresentados.

Or. en

Justificação

O nº 3 refere-se ao nº 2, que aborda a situação em que não existe um estudo relevante 
envolvendo testes com animais vertebrados e em que os participantes têm de chegar a um 
acordo sobre a escolha de quem deve realizar esse teste em nome dos restantes. 
Consequentemente, não existiriam nem “um estudo como mencionado no n.º 2”, em que o 
proprietário se recusa a apresentar um documento comprovativo dos custos da investigação 
em causa, ou a investigação propriamente dita, nem “um registo contendo o resumo ou o 
resumo consistente do estudo”, tal como constam do texto proposto pela Comissão. Para 
além disso, e de acordo com o nº 1, se um “um registo já apresentado por outro registando 
contiver o resumo ou o resumo consistente do estudo”, então, tal informação já constará da 
base de dados. Em vez disso, há que prever disposições caso não seja possível chegar a 
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acordo nos termos do nº 2, a fim de garantir a observância do dever de partilha de dados 
resultantes de testes efectuados com animais e evitar, assim, a duplicação dos próprios testes. 
As modificações propostas no último período do texto estão em conformidade com o nº 5 do 
artigo 25º, tal como foi alterado.

Alteração apresentada por Guido Sacconi, Chris Davies e Carl Schlyter

Alteração 978
Artigo 28, nº 3

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

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

Or. en

Justificação

A presente alteração estabelece um mecanismo de partilha equitativa dos custos iniciais dos 
ensaios, por analogia com as modificações introduzidas em relação ao artigo 25º.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 979
Artigo 28, nº 3 bis (novo)

3 bis. Caso o(s) outro(s) participante(s) não 
paguem a parte que lhes cabe dos custos, 
ver-se-ão privados do direito de procederem 
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ao registo das respectivas substâncias.

Or. en

Justificação

A presente alteração articula-se com as alterações ao considerando 39 bis e ao nº 5 bis do 
artigo 25º. A fim de garantir o respeito da obrigatoriedade de partilha dos dados resultantes 
de ensaios com animais e evitar a duplicação dos próprios ensaios, o potencial registando 
não pode ser autorizado a não pagar a parte que lhe cabe dos custos e a levar a cabo, 
ulteriormente, novos testes com animais.

Alteração apresentada por Mojca Drčar Murko

Alteração 980
Artigo 28 bis (novo)

Artigo 28º bis
1. No caso de haver múltiplos registandos 
para uma substância registada em 
quantidade inferior a 10 toneladas e para a 
qual, nos termos do artigo 43 bis, seja 
exigida informação suplementar no quadro 
do Anexo V, a Agência comunicará a cada 
registando a identidade dos restantes. Os 
registandos disporão de 6 meses para 
chegar a acordo sobre a escolha daquele de 
entre eles que, em nome de todos os outros, 
ficará responsável pela elaboração das 
informações requeridas.
2. Caso não se chegue a acordo, a Agência 
atribuirá a um dos registandos com maior 
experiência a responsabilidade pela 
elaboração das informações que são 
requeridas.
3. Os custos da elaboração das informações 
suplementares serão imputados em partes 
iguais a todos os registandos da substância 
em causa, a menos que tenha sido possível 
chegar a um acordo alternativo.

Or. en



PE 357.820v01-00 74/121 AM\565932PT.doc

PT

Justificação

No caso das substâncias relativamente às quais existem múltiplos registandos, o custo da 
elaboração de informações suplementares deve ser imputado em partes iguais ao conjunto 
dos interessados. Deverá aplicar-se o princípio “uma substância, um registo”, por forma a 
reduzir ainda mais os custos relativos aos registandos de substância produzidas em 
quantidades reduzidas, designadamente, às PME. A apresentação de um conjunto de 
informações suplementares eliminaria ainda a necessidade de se ter de chegar a acordo 
sobre a interpretação das informações dos testes.

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann e Anne Ferreira

Alteração 981
Artigo 29, nº -1 (novo)

-1. O responsável pela colocação no 
mercado de uma substância isolada ou 
contida numa preparação ou num produto, 
quer se trate do fabricante, do importador 
ou do utilizador a jusante ou de um 
distribuidor fornece, a pedido do 
destinatário, a informação disponível 
necessária para antecipar as eventuais 
medidas de risco a tomar antes de qualquer 
encomenda. Esta informação é transmitida 
gratuitamente num prazo de 8 dias a partir 
da apresentação do pedido ao fornecedor a 
montante.

Or. fr

Justificação

Nos termos da proposta (artigos 29 e 30), o principal instrumento de difusão de informação é 
a ficha de segurança, no entanto, esta não é sempre obrigatoriamente elaborada nem 
automaticamente difundida (a distribuição é função da perigosidade das substâncias e 
preparações em causa).

Além do mais, a transmissão da informação pertinente efectuar-se-ia "o mais tardar à data 
do primeiro fornecimento".

Uma informação mínima, prévia a qualquer encomenda, qualquer que seja a classificação 
e/ou a concentração das substâncias, preparações e produtos em causa, deve ser divulgada 
gratuitamente aos utilizadores. Esta informação prévia mínima deve permitir-lhes identificar 
e, portanto, antecipar eventuais medidas de gestão dos riscos a adoptar.
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Alteração apresentada por Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis + Anja Weisgerber, 
Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Alteração 982
Artigo 29, nº 1

1. Sempre que uma substância ou preparação 
cumprir os critérios para a sua classificação 
como perigosa nos termos das Directivas 
67/548/CEE ou 1999/45/CE, o responsável 
pela colocação no mercado dessa substância 
ou preparação, quer se trate do fabricante, do 
importador, de um utilizador a jusante ou de 
um distribuidor, fornecerá ao destinatário, 
que é um utilizador a jusante ou um 
distribuidor da substância ou da preparação, 
uma ficha de segurança elaborada em 
conformidade com o anexo Ia.

1. Sempre que uma substância ou preparação 
cumprir os critérios para a sua classificação 
como perigosa nos termos das Directivas 
67/548/CEE ou 1999/45/CE, o responsável 
pela colocação no mercado dessa substância 
ou preparação, quer se trate do fabricante, do 
importador, de um utilizador a jusante ou de 
um distribuidor, fornecerá ao destinatário, 
que é um utilizador a jusante ou um 
distribuidor da substância ou da preparação, 
uma ficha de segurança elaborada em 
conformidade com o anexo Ia. A ficha de 
segurança conterá informações em geral 
compreensíveis sobre a segurança na 
utilização da substância que permitam aos 
utilizadores a jusante utilizar a substância 
em causa de forma segura, sem terem de 
proceder a novos testes onerosos e de 
definir medidas próprias de gestão dos 
riscos.

Or. de

Justificação

As substâncias devem poder ser aplicadas pelos utilizadores a jusante sem grandes encargos. 
Especialmente as pequenas e médias empresas não estão frequentemente em condições de 
proceder elas próprias a testes onerosos ou de aplicar medidas de gestão dos riscos.

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 983
Artigo 29, nº 1

1. Sempre que uma substância ou preparação 
cumprir os critérios para a sua classificação 
como perigosa nos termos das Directivas 
67/548/CEE ou 1999/45/CE, o responsável 
pela colocação no mercado dessa substância 
ou preparação, quer se trate do fabricante, do 
importador, de um utilizador a jusante ou de 

1. Sempre que uma substância ou preparação 
cumprir os critérios para a sua classificação 
como perigosa nos termos das Directivas 
67/548/CEE ou 1999/45/CE, cumprir os 
critérios referidos nas alíneas a) a e) do 
artigo 54º, ou tiver sido identificada nos 
termos do disposto na alínea f) do 
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um distribuidor, fornecerá ao destinatário, 
que é um utilizador a jusante ou um 
distribuidor da substância ou da preparação, 
uma ficha de segurança elaborada em 
conformidade com o anexo Ia.

artigo 54º, o responsável pela colocação no 
mercado dessa substância ou preparação, 
quer se trate do fabricante, do importador, de 
um utilizador a jusante ou de um 
distribuidor, fornecerá ao destinatário, que é 
um utilizador a jusante ou um distribuidor da 
substância ou da preparação, uma ficha de 
segurança elaborada em conformidade com 
o anexo Ia.

Or. en

Justificação

Com a ajuda das fichas de segurança, as informações relativas a cada substância serão 
transmitidas ao longo da cadeia de abastecimento de acordo com os requisitos previstos no 
REACH. Há que proceder ao alargamento do âmbito das substâncias que requerem ficha de 
segurança, por forma a incluir as substâncias com propriedades que suscitam grandes 
preocupações, mencionadas no artigo 54º relativo à concessão de autorizações.

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Alteração 984
Artigo 29, nº 1

1. Sempre que uma substância ou 
preparação cumprir os critérios para a sua 
classificação como perigosa nos termos das 
Directivas 67/548/CEE ou 1999/45/CE, o
responsável pela colocação no mercado 
dessa substância ou preparação, quer se trate 
do fabricante, do importador, de um 
utilizador a jusante ou de um distribuidor, 
fornecerá ao destinatário, que é um 
utilizador a jusante ou um distribuidor da 
substância ou da preparação, uma ficha de 
segurança elaborada em conformidade com 
o anexo Ia.

1. O responsável pela colocação no mercado 
dessa substância ou preparação, quer se trate 
do fabricante, do importador, de um 
utilizador a jusante ou de um distribuidor, 
fornecerá ao destinatário, que é um 
utilizador a jusante ou um distribuidor da 
substância ou da preparação, uma ficha de 
segurança elaborada em conformidade com 
o anexo Ia.

Or. de

Justificação

A ficha de segurança deve ser introduzida obrigatoriamente para todas as 
substâncias/preparações, uma vez que esta é transmitida como informação ao longo da 
cadeia. Deve conter igualmente informações sobre as categorias de utilização e exposição 
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que correspondem às utilizações previstas. Tal é necessário para que o utilizador a jusante 
possa avaliar, nos termos do artigo 34º, se a sua utilização é abrangida pelo sistema de 
registo e/ou pré-registo.  

Alteração apresentada por Liam Aylward + Avril Doyle

Alteração 985
Artigo 29, nº 1 bis (novo)

1 bis. O fornecedor de preparações 
elaboradas no decurso do processo de 
reciclagem está isento da obrigação de 
entregar ao destinatário uma ficha de 
segurança (FS), tal como consta do 
Anexo I do Regulamento. Deverá ser 
entregue, em vez disso, uma "ficha de 
segurança – reciclagem" simplificada 
(FS-R), a pedido ou em caso de 
necessidade.
A entrega da "ficha de segurança –
reciclagem" simplificada (FS-R) poderá ser 
efectuada mediante a utilização de dados 
genéricos para qualquer aditamento 
ocorrido durante o processo de reciclagem. 
Para a compilação dos dados genéricos da 
"ficha de segurança – reciclagem" 
simplificada, os responsáveis pela 
reciclagem respeitarão as exigências de 
rastreabilidade dos plásticos reciclados, em 
conformidade com prEN 249538.

Or. en

Justificação

O texto dos Regulamentos REACH pressupõe que, sempre que não haja ficha de segurança 
para os dados a registar no âmbito de um determinado processo, haverá que redigir, com 
base em ensaios, uma ficha de segurança sobre a preparação resultante de uma avaliação de 
segurança química e de um relatório sobre segurança química. Os responsáveis pela 
reciclagem que recolhem os resíduos não receberão uma ficha de segurança com os dados a 
registar e deverão, em conformidade, testar as respectivas preparações, por forma a estarem 
em condições de redigir uma ficha de segurança, eventualmente, em relação a cada lote de 
material, caso ocorram variações significativas de um lote para outro. O custo de tais testes 
excederia cerca de dez vezes o valor dos dados, o que tornaria a reciclagem dos plásticos 
pouco rentável. O declínio da reciclagem dos plásticos daí resultante iria contra o propósito 
subjacente às diversas directivas sobre a reciclagem de materiais (embalagens, veículos 
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automóveis abatidos, REEE, etc.) (Aylward + Doyle).

Para evitar uma situação deste género e para que os responsáveis pela reciclagem possam 
produzir fichas de segurança a preço razoável, é proposta uma alteração que permitirá que 
aqueles responsáveis utilizem informações genéricas sobre os resíduos entrados, aquando da 
compilação de uma ficha. Poder-se-ia, assim, evitar a necessidade de realizar avaliações e 
testes dispendiosos sobre preparações que contenham substâncias já testadas e registadas, 
garantindo-se, por essa via, a observância do espírito do Regulamento por parte dos 
responsáveis pela reciclagem. A utilização de informações genéricas deveria ser igualmente 
reforçada pelo respeito da proposta de uma norma em matéria de rastreabilidade dos 
plásticos reciclados da autoria do grupo de trabalho 11 do comité técnico 249 do CEN 
(Comité Europeu de Normalização) (Aylward).

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 986
Artigo 29, nº 2, parágrafo 2

Se a ficha de segurança disser respeito a 
uma preparação, o agente da cadeia de 
abastecimento pode elaborar uma 
avaliação de segurança química para essa 
preparação em conformidade com o anexo 
Ib. Nesse caso, é suficiente que a 
informação na ficha de segurança seja 
coerente com o relatório de segurança 
química respeitante à preparação e não 
com o relatório de segurança química de 
cada uma das substâncias que compõem a 
preparação.

Suprimido

Or. it

Justificação

Considera-se que a elaboração de fichas de segurança química de um preparado pode ser 
demasiado onerosa, quer em termos de recursos técnicos quer económicos. O facto de ser 
possível requerer pelo menos uma avaliação pode criar disparidades significativas entre os 
avaliadores com importantes repercussões sobre a competitividade. A presente alteração está 
relacionada com outras alterações apresentadas ao articulado do título IV: Informações na 
cadeia de abastecimento. (Vernola & outros)

A elaboração de fichas de avaliação da segurança química de um preparado pode ser 
demasiado onerosa, quer em recursos técnicos quer económicos. Para favorecer uma 
correcta competitividade deve, portanto, ser suprimido o aspecto facultativo da possibilidade 
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de solicitar pelo menos a avaliação. (Fogliette & outros)

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Alteração 987
Artigo 29, nºs 3 e 4

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

Suprimido

4. O fornecimento da ficha de segurança 
não é obrigatório quando as substâncias ou 
preparações perigosas sejam 
disponibilizadas ou vendidas ao grande 
público acompanhadas de informações 
suficientes para que os utilizadores possam 
tomar as medidas necessárias em matéria 
de segurança e de protecção da saúde e do 
ambiente, a menos que um utilizador a 
jusante o solicite.

Suprimido

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração ao nº 1 do artigo 29º, apresentada pelos mesmos autores.
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Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Alteração 988
Artigo 29, nº 6, ponto 16

16. Outras informações. 16. Outras informações, designadamente:

- número de registo ou pré-registo
- indicações sobre a utilização prevista, 
incluindo as categorias de utilização e 
exposição correspondentes, em 
conformidade com o Anexo 1a bis.

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração ao nº 1 do artigo 29º, apresentada pelos mesmos autores.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 989
Artigo 29, nº 6, parágrafo 2

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

Sempre que se realize uma avaliação de 
segurança química, os perfis de exposição 
pertinentes serão descritos num anexo às 
categorias de exposição. Estas informações 
devem permitir que os utilizadores a 
jusante apliquem a substância de forma 
segura dentro de cada categoria de 
exposição indicada, sem terem de proceder 
a novos testes onerosos e de definir 
medidas próprias de gestão dos riscos.

Or. de

Justificação

Coerência com a alteração ao nº 1 do artigo 29º e a alteração relativa ao nº 13 bis (novo) do 
artigo 3º.
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Alteração apresentada por Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, 
Mechtild Rothe

Alteração 990
Artigo 29, nº 6, parágrafo 2

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

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

Or. de

Justificação

As categorias de utilização e exposição constituem o instrumento principal para uma 
transferência estruturada da informação relativa às medidas de gestão dos riscos, aos 
valores-alvo de exposição (por exemplo, DNEL, PNEC) ou às condições de utilização ao 
longo da cadeia de mais valia. Ajudam os agentes na cadeia de mais valia e são úteis para a 
elaboração de uma ficha de segurança para o agente que se segue na cadeia.   

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 991
Artigo 29, nº 6, parágrafo 2

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

Sempre que se realize uma avaliação de 
segurança química, as categorias e os perfis 
de exposição pertinentes serão descritos nas 
secções correspondentes da ficha de 
segurança.

Or. en

Justificação

O Anexo a juntar à ficha de segurança contendo a descrição dos perfis de exposição nos 
casos em que é levada a cabo uma avaliação da segurança química não se afigura 
necessário. A ficha de segurança deverá continuar a ser de fácil acesso e de fácil 
compreensão para o conjunto dos utilizadores a jusante. Há que evitar a ideia de aditar 
anexos à ficha de segurança. Não é de todo indispensável proceder à descrição do perfil de 
exposição num Anexo, uma vez que:

– a utilização identificada abrangida pela ficha de segurança consta da própria ficha
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(secção 1-2);

– os perfis de exposição deverão ser genéricos e acessíveis a todos: não é concebível que, 
para uma determinada utilização, o mesmo perfil de exposição não seja aplicado a todas as 
substâncias que se prestem a esse tipo de utilização por parte dos seus respectivos 
fornecedores. Ao invés, e igualmente no âmbito de uma determinada utilização, o mesmo 
perfil de exposição deveria ser utilizado para todos os utilizadores a jusante;

– no corpo principal da ficha de segurança (principalmente, nas secções 7 e 8), deveria ser 
especificada uma descrição das medidas de gestão dos riscos recomendadas pelo fornecedor 
para cada perfil de exposição;

– por fim, a ficha de segurança deverá estar em conformidade com os requisitos do “General 
Harmonised System for the Classification and Labelling of Chemicals” (GHS).

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

Alteração 992
Artigo 29, nº 6, parágrafo 2

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

Sempre que se realize uma avaliação de 
segurança química, os perfis de exposição 
pertinentes deverão ser descritos nas 
respectivas secções da ficha de segurança.

Or. it

Justificação

O anexo a aditar ao SDS que descreve os cenários de exposição nos casos em que é 
efectuado um CSA, não é necessário. Um SDS deveria permanecer facilmente acessível e 
compreensível para os utentes a jusante. Não é necessário descrever o cenário de exposição 
num anexo visto que, entre outros:
- os cenários de exposição deveriam ser genéricos e utilizáveis por todos: não pode ser 
concebível que, para um determinado uso, não seja aplicado o mesmo cenário de exposição a 
todas as substâncias autorizadas para esse uso pelos respectivos fornecedores. Pelo 
contrário, para um determinado uso, deveria ser utilizado o mesmo cenário de exposição 
para todos os utentes a jusante;
- O SDS deveria permanecer alinhado pelos requisitos GHS.
A presente alteração está relacionada com outras alterações apresentadas ao articulado do 

título IV: Informações na cadeia de abastecimento. 
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Justificação

Não é coerente que para as substâncias não classificadas os números de registo devam ser 
inscritos no SDS quando tal não parece ser necessário para as substâncias classificadas. 
Esta situação poderia representar uma delicada questão para a confidencialidade dos dados, 
por exemplo, para os preparados. A presente alteração está relacionada com outras 
alterações apresentadas ao articulado do título IV: Informações na cadeia de abastecimento.

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Alteração 993
Artigo 29, nº 6, parágrafo 2

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

Sempre que se realize uma avaliação de 
segurança química, as categorias de 
utilização e exposição pertinentes serão 
descritas num anexo à ficha de segurança.

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração ao nº 1 do artigo 29º, apresentada pelos mesmos autores.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 994
Artigo 29, nº 7

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

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

Or. de

Justificação

Ver justificação relativa à alteração ao nº 13 bis (novo) do artigo 3º.
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Alteração apresentada por Chris Davies e Frédérique Ries

Alteração 995
Artigo 29, nº 8

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

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

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

a) Logo que estejam disponíveis novos 
dados que possam afectar as medidas de 
gestão dos riscos;

b) Quando a substância tiver sido 
registada;
c) Quando tiver sido concedida ou recusada 
uma autorização;

b) Quando tiver sido concedida ou recusada 
uma autorização;

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

A nova versão da informação, datada e 
identificada como “Revisão: (data)”, deve 
ser distribuída gratuitamente a todos os 
anteriores destinatários a quem tenham 
fornecido a substância ou preparação nos 12 
meses precedentes.

A nova versão da informação, datada e 
identificada como “Revisão: (data)”, deve 
ser distribuída gratuitamente a todos os 
anteriores destinatários a quem tenham 
fornecido a substância ou preparação nos 12 
meses precedentes.

Or. en

Justificação

Vale a pena fazer com que fique explícita a exigência de que a ficha de segurança seja 
fornecida gratuitamente, para que haja congruência com a Directiva em vigor relativa à 
ficha contendo os dados de segurança.

No nº 8, alínea b), a formulação da Comissão poderia conduzir à necessidade da 
actualização permanente das fichas de segurança em função do aparecimento de novos 
dados, por muito insignificantes que eles pudessem ser. A formulação alterada deixa claro 
que só deverão ser comunicados os dados novos susceptíveis de tornar necessária uma 
modificação dos controlos existentes de gestão dos riscos.

O nº 8, alínea b), do artigo 29º é um texto desnecessariamente burocrático, impondo-se, por 
isso, a sua supressão.
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Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 996
Artigo 29, nº 8 bis (novo)

8 bis. O fornecedor de preparações 
elaboradas no decurso do processo de 
reciclagem está isento da obrigação de 
entregar ao destinatário uma ficha de 
segurança (FS), tal como consta do 
Anexo I do Regulamento. Deverá ser 
entregue, em vez disso, uma "ficha de 
segurança – reciclagem" simplificada 
(FS-R), a pedido ou em caso de 
necessidade.

Or. en

Justificação

O REACH poderia ter um imprevisto impacto negativo na reciclagem de plásticos. A presente 
alteração pretende dar solução a esse problema.

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

Alteração 997
Artigo 29, nº 8 bis (novo)

8 bis. A Comissão organizará o 
desenvolvimento das orientações técnicas 
tendentes ao estabelecimento de exigências 
mínimas em matéria de fichas de 
segurança, a fim de garantir a prestação de 
informações claras, adequadas e propícias 
à melhor utilização possível por parte de 
todos os intervenientes situados, quer a 
montante, quer a jusante, da cadeia de 
aprovisionamento.

Or. en
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Justificação

As fichas de segurança (FS)  podem constituir um bom instrumento de comunicação de 
informações a montante e a jusante da cadeia de aprovisionamento, tanto ao nível das 
substâncias, como  ao nível das preparações. Todavia, as FS  só lograrão alcançar o seu 
objectivo, se forem preenchidas de maneira adequada. A Comissão deverá, por isso, elaborar 
orientações técnicas susceptíveis de definir critérios de base para o preenchimento das fichas 
de segurança.

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Alteração 998
Artigo 30

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração vem na sequência da alteração relativa ao artigo 29º.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 999
Artigo 30, Título

Obrigação de comunicar informações a 
jusante da cadeia de abastecimento sobre 
substâncias e preparações para as quais não 
é exigida uma ficha de segurança

Obrigação de comunicar informações a 
jusante da cadeia de abastecimento sobre 
substâncias, preparações e produtos para os
quais não é exigida uma ficha de segurança

Or. en

Justificação

Não se pode dizer que haja comunicação das informações disponíveis sobre as substâncias 
presentes em determinados produtos, mesmo que a respectiva utilização no produto em causa 
tenha sido objecto de autorização. Uma tal comunicação afigura-se particularmente 
indispensável no domínio da construção, sector em que são autorizados vários tipos de 
produtos, embora só se disponha de informação relativamente às substâncias autorizadas.
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Alteração apresentada por Chris Davies e Frédérique Ries

Alteração 1000
Artigo 30, nº 1

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

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

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

a) O(s) eventual(ais) número(s) de registo 
mencionado(s) no n.º 1 do artigo 18.º, no 
caso de todas as substâncias cuja 
informação seja comunicada ao abrigo do 
nº 1, alíneas a), b) e c), Que do artigo 30º;

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

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

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

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

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

d) Quaisquer outras informações disponíveis 
e pertinentes acerca da substância, que seja 
susceptível de afectar as medidas de gestão 
dos riscos.

Or. en

Justificação

A presente alteração suprime a exigência demasiado burocrática de se comunicar os 
números de registo no caso de substâncias que não requerem a entrega de ficha de 
segurança, garantindo, ao mesmo tempo, que os números de registo acompanharão, sem
excepções, a entrega de informação em matéria de autorizações e restrições, ou de 
informação susceptível de afectar a tomada de medidas de gestão de risco (tal como prevê 
um nº 1, alíneas a), b) e c), do novo artigo 30º. A presente alteração está, assim, em 
consonância com as alterações ao número 8 do artigo 29º apresentadas pelos mesmos 
autores.
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Alteração apresentada por John Bowis e Ria Oomen-Ruijten

Alteração 1001
Artigo 30, nº 1, parte introdutória

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

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

Or. en

Justificação

O objectivo da prestação de informações a jusante é o de ajudar os utilizadores das 
substâncias e preparações a melhor apetrecharem-se de medidas adequadas de gestão dos 
riscos. Divulgar os números de registo significa dar a conhecer informações confidenciais 
relativas à composição das preparações e aos próprios fornecedores sem quaisquer 
contrapartidas positivas, uma vez que o presente artigo se aplica apenas às substâncias não 
perigosas.

Alteração apresentada por John Bowis, Ria Oomen-Ruijten + Marcello Vernola, Amalia 
Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De 

Michelis, Miroslav Mikolášik + Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle e Thomas Ulmer

Alteração 1002
Artigo 30, nº 1, alínea a)

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

Suprimido

Or. en

Justificação

O objectivo da prestação de informações a jusante é o de ajudar os utilizadores das 
substâncias e preparações a melhor apetrecharem-se de medidas adequadas de gestão dos 
riscos. Divulgar os números de registo significa dar a conhecer informações confidenciais 
relativas à composição das preparações e aos próprios fornecedores sem quaisquer 
contrapartidas positivas, uma vez que o presente artigo se aplica apenas às substâncias não 
perigosas (Bowis e outros).
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No caso das substâncias não classificadas, é incoerente impor a enumeração dos números de 
registo no âmbito das fichas de segurança,  uma vez que tal procedimento parece ter sido 
pensado para as substâncias classificadas.  Este facto poderia levantar problemas delicados 
em matéria de confidencialidade dos dados, por exemplo, no caso das preparações. A 
presente alteração articula-se com outras alterações a alguns dos artigos que integram o 
Título IV: informação no âmbito de cadeia de aprovisionamento (Vernola e outros).

A obrigatoriedade de comunicação do(s) número(s) de registo (nº 1 bis do artigo 30º) deve 
ser suprimida – e não apenas substituída. De festa forma,  os dados confidenciais das 
empresas poderão ser melhor protegidos, sem que daí resulte qualquer ameaça à protecção 
da saúde pública e do meio ambiente (Weisgerber e outros).

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann e Anne Ferreira

Alteração 1003
Artigo 30, nº 1, alínea d)

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

Suprimido

Or. fr

Justificação

Alteração em coerência com a alteração ao n°-1 do artigo 29 (novo).

Alteração apresentada por Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Alteração 1004
Artigo 30, nº 1, alínea d)

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

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

Or. de

Justificação

A obrigação de comunicação do(s) nº(s) de registo (nº 1, alínea a), do artigo 30º) deve ser 
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suprimida. Tal permite proteger melhor os segredos comerciais e industriais, sem pôr em 
causa a protecção da saúde e do ambiente.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 1005
Artigo 30, nº 2, parte introdutória

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

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

Or. en

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

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 1006
Artigo 30, nº 2, parte introdutória

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

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. it

Justificação

Alteração de carácter linguístico para corrigir um erro na versão italiana da proposta da 
Comissão.

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

Alteração 1007
Artigo 30, nº 2, alíneas b), c) e d)

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

c) Quando tiver sido concedida ou recusada 
uma autorização;

c) Se tiver sido concedida ou recusada uma 
autorização;

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

Or. it

Justificação

A presente alteração está relacionada com outras alterações apresentadas ao articulado do 
título IV: Informações na cadeia de abastecimento.

Alteração apresentada por Mary Honeyball + Chris Davies e Frédérique Ries

Alteração 1008
Artigo 30 bis (novo)

Artigo 30º bis
Obrigação de transmitir informações a 
jusante da cadeia de aprovisionamento 

sobre as substâncias presentes em 
determinados produtos

1. Um interveniente na cadeia de 
aprovisionamento responsável por 
substâncias e preparações que incorpore 
num determinado produto uma substância 
que satisfaça os critérios previstos nas 
alíneas a) a e) do artigo 54º, ou que tenha 
sido identificada nos termos da alínea f) do 
mesmo artigo, dará conhecimento desse 
facto e transmitirá a respectiva ficha de 
segurança aos clientes profissionais, caso 
essa informação seja por eles requerida.
2. O produtor ou importador de um artigo 
fornecerá, a pedido do consumidor, as 
informações relativas à presença de 
determinada substância no produto em 
causa, caso a referida substância satisfaça 
os critérios de autorização previstos no 
artigo 54º.
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Or. en

Justificação

Para bem gerir a cadeia de aprovisionamento de produtos destinados ao consumidor, é 
essencial dispor-se da possibilidade de se solicitar informações sobre a presença de 
substâncias causadoras de particular preocupação, que entrem eventualmente na composição 
dos produtos em causa. Para não interromper o fluxo de informação, é também necessário 
que os consumidores possam aceder à informação relativa à eventual presença de 
substâncias químicas de alto risco autorizadas nos artigos destinados ao consumo. Esta 
disposição vai a par do artigo 6º, devendo entrar em vigor ao mesmo tempo que ele.

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 1009
Artigo 30 bis (novo)

Artigo 30º bis
Obrigação de transmitir informações a 
jusante da cadeia de aprovisionamento 
sobre as substâncias e as preparações 
presentes em determinados produtos

Todos os intervenientes deverão prestar 
informações a jusante na cadeia de 
aprovisionamento aos utilizadores ou 
distribuidores que lhes sucedem, caso um 
produto contenha uma substância que, por 
si própria ou no âmbito de uma 
preparação, satisfaça os critérios referidos 
nas alíneas a) a e) do artigo 54º, ou tenha 
sido identificada nos termos da alínea f) 
mesmo artigo.

Or. en

Justificação

Os intervenientes na cadeia de aprovisionamento devem ser alertados para o facto de uma 
substância causadora de particular preocupação ter eventualmente sido incorporada no 
artigo que adquiriram. Este facto permitirá que os intervenientes procedam a escolhas 
ambientalmente informadas. Uma informação adequada sobre cada produto é essencial em 
todas as instâncias da cadeia de aprovisionamento, na medida em que a experiência 
demonstra que há substâncias que podem ser libertadas, quando os artigos são usados, são 
processados, ou são transformam em desperdício. Exemplos disso são os corantes azóicos 
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usados nos têxteis, os agentes retardadores de chama, os ftalatos presentes nos plásticos e o 
mercúrio utilizado nas pilhas. O REACH tem, pois, de ser alterado, por forma que esta 
informação seja também objecto de comunicação no caso dos produtos.

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann e Anne Ferreira

Alteração 1010
Artigo 30 bis (novo)

Artigo 30º bis
Obrigação de comunicar informações sobre 

a presença de substâncias extremamente 
preocupantes em produtos 

Qualquer fabricante, importador ou 
distribuidor de produtos fornece a todos os 
utilizadores a jusante informações sobre a 
presença de uma substância que responda 
às seguintes condições:
(a) a substância está classificada pela 
Agência como respondendo aos critérios 
fixados no artigo 54°,
(b) a substância está presente nos produtos 
em concentrações superiores a 0,01% 
numa parte homogénea do produto.
Estas informações são transmitidas por 
todos os actores da cadeia de abastecimento 
aos clientes que recebem esses produtos 
enquanto estiverem preenchidas as 
condições previstas na alínea b). 

Or. fr

Justificação

A actual proposta não prevê a informação dos utilizadores sobre a presença de substâncias 
químicas nos produtos. Essas informações são necessárias para garantir a credibilidade dos 
utilizadores a jusante face aos seus clientes e respeitar as obrigações previstas noutras 
legislações.

Por outro lado, os utilizadores podem ser imediatamente afectados, em particular durante 
trabalhos de reparação, manutenção e reciclagem, por substâncias tóxicas provenientes dos 
produtos. A presente alteração é igualmente benéfica para as PME dadas as dificuldades 
específicas com que se deparam, em relação às grandes empresas, para obter informações 
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por parte dos fornecedores. 

Actualmente, cada vez mais materiais de construção são reciclados  e reutilizados na 
construção o que representa uma contribuição importante para o desenvolvimento 
sustentável. No entanto, o material reciclado pode conter substâncias extremamente 
preocupantes e as empresas de construção devem poder obter informações sobre essa 
matéria. Nem a Directiva IPPC (96/61/CEE) nem a Directiva sobre os materiais de 
construção (89/10/CEE) garantem uma utilização segura de substâncias químicas perigosas 
ou fornecem informações suficientes aos utilizadores.

O limite de concentração proposto de 0,01% é conforme aos limites de classificação na 
directiva existente sobre a classificação das preparações perigosas (1999/45/CEE).

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann e Anne Ferreira

Alteração 1011
Artigo 30 ter (novo)

Artigo 30º ter
Obrigação de comunicar informações sobre 

a presença de substâncias extremamente 
preocupantes em produtos 

Qualquer fabricante, importador ou 
distribuidor de produtos fornece 
informações sobre a presença no produto 
de uma substância que responde aos 
critérios de classificação das substâncias 
perigosas fixados na directiva 67/548, se a 
substância estiver presente em 
concentração de pelo menos 0,1% numa 
parte homogénea do produto e se essas 
informações forem solicitadas pelo cliente. 
O fornecedor do produto informa o cliente 
por escrito num prazo de 8 dias.

Or. fr

Justificação

Alteração de coerência com a alteração ao artigo 30bis (novo).

A fim de garantir a flexibilidade do dispositivo REACH, a transmissão de informações sobre 
a presença de substâncias perigosas não deve ter um carácter automático mas ocorrer a 
pedido dos clientes.
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Alteração apresentada por Liam Aylward + Avril Doyle

Alteração 1012
Artigo 31, parte introdutória

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

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

Or. en

Justificação

Há que prever uma derrogação à obrigatoriedade de transmitir informações a montante na 
cadeia de aprovisionamento para os utilizadores situados a jusante, caso essa transmissão 
possa constituir uma forma de divulgação de informações confidenciais, quer sobre o próprio 
utilizador a jusante, quer sobre o seu modo particular de utilizar a substância química em 
causa. Veja-se, a título de exemplo, o caso de um utilizador a jusante que tenha identificado 
uma utilização particular de uma substância química e decida registá-la separadamente, não 
avisando o produtor da substância química dessa utilização muito específica e tentando 
protegê-la, assim, contra a comunicação, pelo fabricante, da referida informação sobre o uso 
da substância aos concorrentes do utilizador que, como ele, se situam a jusante da cadeia de 
aprovisionamento.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 1013
Artigo 31, nº 1, alínea a) e b)

a) Novas informações acerca de 
propriedades perigosas, independentemente 
das utilizações envolvidas;

a) Novas informações acerca de 
propriedades perigosas, independentemente 
das categorias de exposição envolvidas;

b) Quaisquer outras informações que possam 
pôr em causa a adequação das medidas de 
gestão dos riscos identificadas numa ficha de 
segurança que lhes tenha sido fornecida, as 
quais devem ser comunicadas apenas no 
respeitante a utilizações identificadas.

b) Quaisquer outras informações que possam 
pôr em causa a adequação das medidas de 
gestão dos riscos identificadas numa ficha de 
segurança que lhes tenha sido fornecida, as 
quais devem ser comunicadas apenas no 
respeitante a categorias de exposição 
identificadas.
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Or. de

Justificação

Ver justificação relativa à alteração ao ponto 13 bis (novo) do artigo 3º.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 1014
Artigo 31 bis (novo)

Artigo 31º bis
Todos os utilizadores a jusante que 
participam na preparação dos dados de 
segurança devem comunicar essa 
informação a qualquer receptor à excepção 
dos consumidores individuais. Os 
consumidores podem obter essas 
informações junto das suas associações e 
organizações institucionais. Os produtores 
devem responder, o mais tardar, no prazo 
de 15 dias fornecendo os dados necessários.

Or. el

Justificação

Indispensável para a correcta informação sem criar uma sobrecarga suplementar dados os 
inúmeros consumidores e reforça o papel das organizações. É mais directo e compreensível 
que o actual.

Alteração apresentada por Mary Honeyball + Karin Scheele + Anne Ferreira e Marie-Noëlle 
Lienemann

Alteração 1015
Artigo 31 bis (novo)

Artigo 31º bis
Obrigação de transmitir informações sobre 
a presença de substâncias em determinados 

produtos
Os utilizadores a jusante que incorporem 
num determinado produto uma substância 
ou preparação para a qual foi estabelecida 
uma ficha de segurança, bem como todos 
os que ulteriormente manuseiem ou 
processem o produto em causa, 
transmitirão a ficha de segurança a todos 
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os destinatários do produto, ou de um seu 
derivado. Um consumidor não é 
considerado destinatário.
Os consumidores dispõem do direito de 
solicitar ao fabricante ou ao importador 
informações acerca das substâncias 
presentes num determinado produto por ele 
fabricado ou importado. O fabricante ou o 
importador dispõe de um prazo de quinze 
dias úteis para responder.

Or. en

Justificação

Os fabricantes de produtos, os retalhistas e o público em geral deverão estar em condições de 
conhecer as substâncias que estão presentes no produto final, procurando, se necessário, 
alternativas mais seguras. É proposto um limite de 15 dias úteis, se se tomar como referência 
o tempo normal de resposta previsto no Regulamento 1049/ 2001, relativo ao acesso do 
público aos documentos das instituições europeias.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 1016
Artigo 31 bis (novo)

Artigo 31º bis
Obrigação de transmitir informações sobre 
a presença de substâncias em determinados 

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

Or. en

Justificação

Os fabricantes de produtos, os retalhistas e o público em geral deverão estar em condições de 
conhecer as substâncias que estão presentes no produto final, procurando, se necessário, 
alternativas mais seguras. É proposto um limite de 15 dias úteis, se se tomar como referência 
o tempo normal de resposta previsto no Regulamento 1049/ 2001, relativo ao acesso do 
público aos documentos das instituições europeias.

Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 1017
Artigo 31 bis (novo)

Artigo 31º bis
Obrigação de transmitir informações sobre 
a presença de substâncias em determinados 

produtos
1. Um interveniente na cadeia de 
aprovisionamento responsável por 
substâncias e preparações, que incorpore 
num determinado produto uma substância 
que satisfaça os critérios previstos nas 
alíneas a) a f) do artigo 54º, dará 
conhecimento desse facto todos os 
distribuidores e utilizadores a jusante.
2. O distribuidor de um artigo fornecerá, a 
pedido do consumidor, as informações 
relativas à presença, no produto em causa, 
de substâncias que se enquadrem no 
âmbito do disposto nas alíneas a) a f) do 
artigo 54º.

Or. en

Justificação

O fluxo de informações na cadeia de aprovisionamento entre o produtor e os utilizadores 
jusante, que constitui uma exigência do sistema REACH, é interrompido, sempre que uma 
substância química entra na composição de determinado produto. A presente alteração 
garante que os intervenientes situados a jusante na cadeia de aprovisionamento recebam 
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informações sobre a presença de substâncias químicas perigosas une os produtos nos 
produtos em causa. Para além disso, tais informações são essenciais para os 
produtores/utilizadores desses artigos, para que eles possam cumprir o disposto em outros 
domínios da legislação comunitária (por exemplo, a directiva relativa à segurança dos 
produtos, ou da directiva relativa aos brinquedos), evitando, assim, a utilização de 
substâncias químicas perigosas e, sobretudo, prestando essa informação aos consumidores.

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

Alteração 1018
Artigo 32, título

Acesso dos trabalhadores às informações da 
ficha de segurança

Acesso dos trabalhadores às informações 
sobre a segurança

Or. it

Justificação

Nem todas as informações contidas na SDS podem ser acessíveis. A presente alteração está 
relacionada com outras alterações apresentadas ao articulado do título IV: Informações na 
cadeia de abastecimento.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 1019
Artigo 33

Todos os agentes da cadeia de abastecimento 
deverão coligir e conservar à disposição 
todas as informações exigidas para darem 
cumprimento às obrigações que lhes 
incumbem por força do presente 
regulamento durante, pelo menos, 10 anos 
após a última vez em que fabricaram, 
importaram, forneceram ou utilizaram a 
substância estreme ou numa preparação. 
Qualquer agente da cadeia de abastecimento 
apresentará ou disponibilizará estas 
informações, sem demora, a pedido de 
qualquer autoridade competente do Estado-
Membro em que esse agente se encontra 
estabelecido ou à Agência, sem prejuízo do 
disposto nos títulos II e VI.

Todos os agentes da cadeia de abastecimento 
deverão coligir e conservar à disposição 
todas as informações exigidas para darem 
cumprimento às obrigações que lhes 
incumbem por força do presente 
regulamento durante, pelo menos, 5 anos 
após a última vez em que fabricaram, 
importaram, forneceram ou utilizaram a 
substância estreme ou numa preparação. 
Qualquer agente da cadeia de abastecimento 
apresentará ou disponibilizará estas 
informações, sem demora, a pedido da
Agência, sem prejuízo do disposto nos 
títulos II e VI.
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Or. de

Justificação

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

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Alteração 1020
Artigo 34, título, nº 1 e nºs 1 bis (novo)

Avaliações de segurança química para os 
utilizadores a jusante e

obrigação de aplicar e recomendar medidas 
de redução dos riscos

Avaliações pelo utilizador a jusante e
obrigação de aplicar e recomendar medidas 

de redução dos riscos

1. Um utilizador a jusante pode fornecer 
informações que contribuam para a 
preparação de um registo.

1. Um utilizador a jusante pode fornecer 
informações que contribuam para a 
preparação de um registo.

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

Or. de

Justificação

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

Alteração apresentada por Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 1021
Artigo 34, nº 1

1. Um utilizador a jusante pode fornecer 
informações que contribuam para a 
preparação de um registo.

1. Um utilizador a jusante pode fornecer 
informações que contribuam para a 
preparação de um registo. As informações 
podem ser comunicadas directamente à 
Agência. As disposições constantes do 
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Título III, referentes à partilha de dados, 
aplicar-se-ão, mutatis mutandis, aos 
utilizadores a jusante.

Or. en

Justificação

Sem disporem da possibilidade de entrar em contacto directo com a Agência,  os utilizadores 
a jusante veriam o seu direito relativo à protecção de dados seriamente ameaçado. Por outro 
lado, os dados seriam postos à disposição dos fornecedores, sem que houvesse qualquer 
possibilidade de controlar o modo como a informação seria utilizada.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 1022
Artigo 34, nº 2

2. Qualquer utilizador a jusante terá direito a 
comunicar uma utilização, por escrito, ao 
fabricante, importador ou utilizador a 
jusante que lhe fornece uma substância, com 
o objectivo de fazer dela uma utilização 
identificada. Ao fazê-lo, fornecerá 
informações suficientes que permitam ao seu 
fornecedor a elaboração de um perfil de 
exposição para a referida utilização, para 
inclusão na avaliação de segurança química.

2. Qualquer utilizador a jusante terá direito a 
comunicar uma utilização, por escrito, ao 
fabricante, importador, utilizador a jusante, 
distribuidor ou qualquer outro 
interveniente da cadeia de 
aprovisionamento que lhe fornece uma 
substância, com o objectivo de fazer dela 
uma utilização identificada. Ao fazê-lo, 
fornecerá informações suficientes que 
permitam ao seu fornecedor a elaboração de 
uma avaliação de exposição para a referida 
utilização, para inclusão na avaliação de 
segurança química.

Este número não se aplica às utilizações 
não aprovadas. 

Or. en

Justificação

Um fornecedor não pode ser obrigado a aprovar todos os usos identificados pelos 
utilizadores a jusante e a estabelecer um perfil de exposição para as utilizações que não 
aprova.

O nº 2 não deve entrar em conflito com o ponto 16 da ficha de segurança (que faz igualmente 
parte integrante da ficha de segurança do GHS – “General Harmonised System for the 
Classification and Labelling of Chemicals”).
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Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 1023
Artigo 34, nº 2

2. Qualquer utilizador a jusante terá direito a 
comunicar uma utilização, por escrito, ao 
fabricante, importador ou utilizador a jusante 
que lhe fornece uma substância, com o 
objectivo de fazer dela uma utilização 
identificada. Ao fazê-lo, fornecerá 
informações suficientes que permitam ao seu 
fornecedor a elaboração de um perfil de 
exposição para a referida utilização, para 
inclusão na avaliação de segurança química.

2. Qualquer utilizador a jusante terá direito a 
comunicar uma utilização, por escrito, ao 
fabricante, importador ou utilizador a jusante 
que lhe fornece uma substância, com o 
objectivo de fazer dela uma utilização 
identificada. Ao fazê-lo, fornecerá 
informações suficientes que permitam ao seu 
fornecedor o estabelecimento de um perfil 
de exposição para a referida utilização, para 
inclusão na avaliação de segurança química.

Nos termos de nº 26 do artigo 3º, o 
produtor, importador ou utilizador a 
jusante podem recusar-se a estabelecer o 
perfil de exposição.

Or. en

Justificação

A presente alteração clarifica o facto de os fornecedores não estarem autorizados, senão a 
título excepcional, a recusar-se a proporcionar aos utilizadores situados jusante o 
indispensável perfil de exposição para efeitos de utilização das substâncias. Esta clarificação 
reveste-se de particular importância para as pequenas e médias empresas, na medida em que 
proporciona certeza jurídica e confere maior previsibilidade aos custos.
Esta alteração deve ser igualmente articulada com o nº26 do artigo 3º, tal como foi alterado.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 1024
Artigo 34, nº 2

2. Qualquer utilizador a jusante terá direito a 
comunicar uma utilização, por escrito, ao 
fabricante, importador ou utilizador a jusante 
que lhe fornece uma substância, com o 
objectivo de fazer dela uma utilização 
identificada. Ao fazê-lo, fornecerá 
informações suficientes que permitam ao seu 
fornecedor a elaboração de um perfil de 
exposição para a referida utilização, para 

2.  Qualquer utilizador a jusante terá direito 
a comunicar uma utilização, por escrito, ao 
fabricante, importador ou utilizador a 
jusante, o distribuidor ou qualquer outro 
actor da cadeia de abastecimento que lhe 
fornece uma substância, com o objectivo de 
fazer dela uma utilização identificada. Ao 
fazê-lo, fornecerá informações suficientes 
que permitam ao seu fornecedor a 
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inclusão na avaliação de segurança química. elaboração de um perfil de exposição para a 
referida utilização, para inclusão na 
avaliação de segurança química.

O presente número não se aplica aos 
utilizadores não aprovados.

Or. it

Justificação

Um fornecedor não deveria ser obrigado a aprovar todas as utilizações identificadas por um 
utilizador a jusante e a elaborar cenários de exposição para utilizações que não aprova.

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

Alteração 1025
Artigo 34, nº 2

2. Qualquer utilizador a jusante terá direito a 
comunicar uma utilização, por escrito, ao 
fabricante, importador ou utilizador a jusante 
que lhe fornece uma substância, com o 
objectivo de fazer dela uma utilização 
identificada. Ao fazê-lo, fornecerá 
informações suficientes que permitam ao seu 
fornecedor a elaboração de um perfil de 
exposição para a referida utilização, para 
inclusão na avaliação de segurança química.

2. Qualquer utilizador a jusante terá direito a 
comunicar uma utilização, por escrito, ao 
fabricante, importador ou utilizador a jusante 
que lhe fornece uma substância, com o 
objectivo de fazer dela uma utilização 
identificada. Ao fazê-lo, fornecerá 
informações suficientes que permitam ao seu 
fornecedor a previsão de um perfil de 
exposição para a referida utilização, para 
inclusão na avaliação de segurança química.

O presente número não se aplica aos usos 
não previstos.

Or. it

Justificação

O fornecedor não deveria ter qualquer obrigação de prever cenários de exposição para usos 
não previstos.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 1026
Artigo 34, nº 2
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2. Qualquer utilizador a jusante terá direito a 
comunicar uma utilização, por escrito, ao 
fabricante, importador ou utilizador a jusante 
que lhe fornece uma substância, com o 
objectivo de fazer dela uma utilização
identificada. Ao fazê-lo, fornecerá 
informações suficientes que permitam ao seu 
fornecedor a elaboração de um perfil de 
exposição para a referida utilização, para 
inclusão na avaliação de segurança química.

2. Qualquer utilizador a jusante terá direito a 
comunicar uma categoria de exposição, por 
escrito, ao fabricante, importador ou 
utilizador a jusante que lhe fornece uma 
substância, com o objectivo de fazer dela 
uma categoria de exposição identificada. Ao 
fazê-lo, fornecerá informações suficientes 
que permitam ao seu fornecedor a 
elaboração dos perfis de exposição 
necessários para a referida utilização, para 
inclusão na avaliação de segurança química.

Or. de

Justificação

Ver justificação relativa à alteração ao ponto 13 bis (novo) do artigo 3º.

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Alteração 1027
Artigo 34, nº 2

2. Qualquer utilizador a jusante terá direito a 
comunicar uma utilização, por escrito, ao 
fabricante, importador ou utilizador a jusante 
que lhe fornece uma substância, com o 
objectivo de fazer dela uma utilização 
identificada. Ao fazê-lo, fornecerá 
informações suficientes que permitam ao seu 
fornecedor a elaboração de um perfil de 
exposição para a referida utilização, para 
inclusão na avaliação de segurança 
química.

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

Or. de

Justificação

Coerência com a alteração relativa ao nº 1 bis do artigo 34º.
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Alteração apresentada por Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, 
Mechtild Rothe

Alteração 1028
Artigo 34, nº 2

2. Qualquer utilizador a jusante terá direito a 
comunicar uma utilização, por escrito, ao 
fabricante, importador ou utilizador a jusante 
que lhe fornece uma substância, com o 
objectivo de fazer dela uma utilização 
identificada. Ao fazê-lo, fornecerá 
informações suficientes que permitam ao seu 
fornecedor a elaboração de um perfil de 
exposição para a referida utilização, para 
inclusão na avaliação de segurança química.

2. Qualquer utilizador a jusante terá direito a 
comunicar uma utilização, por escrito, ao 
fabricante, importador ou utilizador a jusante 
que lhe fornece uma substância, com o 
objectivo de fazer dela uma utilização 
identificada, na acepção dos pontos 25 e 30 
do artigo 3º. Ao fazê-lo, fornecerá 
informações suficientes que permitam ao seu 
fornecedor a elaboração de um perfil de 
exposição para a referida utilização, para 
inclusão na avaliação de segurança química.

Or. de

Justificação

O utilizador deve poder comunicar ao seu fornecedor uma ou várias categorias de utilização 
e exposição adicionais. As categorias de utilização e exposição devem constituir a base para 
o fluxo de informação ao longo da cadeia de mais valia. As categorias de utilização e 
exposição constituem o instrumento principal para uma transferência estruturada da 
informação relativa às medidas de gestão dos riscos, aos valores-alvo de exposição (por 
exemplo, DNEL, PNEC) ou às condições de utilização ao longo da cadeia de mais valia. 
Ajudam os agentes na cadeia de mais valia e são úteis para a elaboração de uma ficha de 
segurança para o agente que se segue na cadeia. 

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Alteração 1029
Artigo 34, nº 4

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

4. Um utilizador a jusante de uma substância 
estreme ou numa preparação elaborará, no 
tocante a qualquer utilização que não se 
enquadre numa categoria de utilização ou 
exposição que lhe tenha sido comunicada
numa ficha de segurança, uma ficha de 
segurança própria, em conformidade com o 
Anexo Ia, que tenha em conta esta 
utilização divergente. Para esse efeito, 
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classificará a sua utilização divergente de 
acordo com uma das categorias de 
utilização e exposição previstas no Anexo 
Ia bis.

Se o utilizador a jusante aplicar ou 
recomendar um perfil de exposição que 
inclua, no mínimo, as condições descritas 
no perfil de exposição que lhe tenha sido 
comunicado, não terá necessidade de 
elaborar um relatório de segurança 
química.
O utilizador a jusante não terá necessidade 
de elaborar um relatório de segurança 
química em qualquer dos seguintes casos:
a) Se não for exigida a comunicação de 
uma ficha de segurança juntamente com a 
substância;
b) Se o seu fornecedor não for obrigado a 
elaborar um relatório de segurança 
química.

Or. de

Justificação

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

Alteração apresentada por Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, 
Mechtild Rothe

Alteração 1030
Artigo 34, nº 4

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

4. Um utilizador a jusante de uma substância 
estreme ou numa preparação elaborará um 
relatório de segurança química em 
conformidade com o anexo XI no tocante a 
qualquer utilização que não se enquadre nas 
categorias de utilização e exposição que lhe 
tenham sido comunicadas numa ficha de 
segurança.

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

recomendar um perfil de exposição que 
inclua, no mínimo, as condições descritas 
nas categorias de utilização e exposição  
que lhe tenham sido comunicadas, não terá 
necessidade de elaborar um relatório de 
segurança química.

O utilizador a jusante não terá necessidade 
de elaborar um relatório de segurança 
química em qualquer dos seguintes casos:

O utilizador a jusante não terá necessidade 
de elaborar um relatório de segurança 
química em qualquer dos seguintes casos:

a) Se não for exigida a comunicação de uma 
ficha de segurança juntamente com a 
substância;

a) Se não for exigida a comunicação de uma 
ficha de segurança juntamente com a 
substância;

b) Se o seu fornecedor não for obrigado a 
elaborar um relatório de segurança química.

b) Se o seu fornecedor não for obrigado a 
elaborar um relatório de segurança química.

Or. de

Justificação

O utilizador deve poder comunicar ao seu fornecedor uma ou várias categorias de utilização 
e exposição adicionais. As categorias de utilização e exposição devem constituir a base para 
o fluxo de informação ao longo da cadeia de mais valia. As categorias de utilização e 
exposição constituem o instrumento principal para uma transferência estruturada da 
informação relativa às medidas de gestão dos riscos, aos valores-alvo de exposição (por 
exemplo, DNEL, PNEC) ou às condições de utilização ao longo da cadeia de mais valia. 
Ajudam os agentes na cadeia de mais valia e são úteis para a elaboração de uma ficha de 
segurança para o agente que se segue na cadeia.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 1031
Artigo 34, nº 4, parágrafo 1

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

4. Um utilizador a jusante de uma substância 
estreme ou numa preparação elaborará um 
relatório de segurança química em 
conformidade com o anexo XI no tocante a 
qualquer utilização em quantidade igual ou 
superior a uma tonelada por ano e por 
substância, que não se enquadre nas 
condições descritas num perfil de exposição 
que lhe tenha sido comunicado numa ficha 
de segurança.

Or. en
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Justificação

A presente alteração salvaguarda a igualdade de tratamento entre os registandos e os 
utilizadores a jusante no que diz respeito aos usos que imperativamente têm de ser incluídos 
numa avaliação da segurança química, as quais, por razões de exequibilidade, não devem ser 
requeridas senão no caso das utilizações que pressuponham quantidades iguais ou superiores 
a uma tonelada por ano.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 1032
Artigo 34, nº 4, parágrafo 3

O utilizador a jusante não terá necessidade 
de elaborar um relatório de segurança 
química em qualquer dos seguintes casos:

O utilizador a jusante não terá necessidade 
de elaborar um relatório de segurança 
química em qualquer dos seguintes casos:

a) Se não for exigida a comunicação de uma 
ficha de segurança juntamente com a 
substância;

a) Se não for exigida a comunicação de uma 
ficha de segurança juntamente com a 
substância;

b) Se o seu fornecedor não for obrigado a 
elaborar um relatório de segurança química.

b) Se o seu fornecedor não for obrigado a 
elaborar um relatório de segurança química;

a investigação e o desenvolvimento 
orientados para o produto e para o processo

b bis) Se houver lugar, durante um período 
de cinco anos, a uma utilização no âmbito 
de actividades de investigação e 
desenvolvimento orientadas para o produto 
e para o processo (PPORD), na condição 
de o utilizador a jusante comunicar à 
Agência as informações previstas no 
artigo 35º, bem como a lista de clientes e 
utilizadores, se os houver, e a quantidade 
que se prevê venha a ser necessária para a 
utilização em investigação e o 
desenvolvimento orientados para o produto 
e para o processo.

Or. en

Justificação

A presente alteração abre a possibilidade de os utilizadores de jusante que procedam a 
utilizações em investigação e desenvolvimento orientadas para o produto e o processo
beneficiem de uma derrogação da obrigação de efectuar uma avaliação da segurança 
química para esse fim, incluindo mais informações – que não são difíceis de obter – no 
relatório a enviar à Agência sobre a utilização em causa, de acordo com o previsto no 
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artigo 35º  (esta alteração articula-se com as modificações introduzidas ao nº 22 do artigo 3º, 
ao artigo 4º bis e ao artigo 7º, apresentadas pelo mesmo autor).

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Alteração 1033
Artigo 34, nº 5

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

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

a) Na ou nas fichas de segurança que lhe 
foram fornecidas; ou
b) Na sua própria avaliação de segurança 
química.

Or. de

Justificação

Coerência com a alteração relativa ao nº 4 do artigo 34º.

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Alteração 1034
Artigo 34, nº 6

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

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

Or. de

Justificação

Coerência com a alteração relativa ao nº 4 do artigo 34º.
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Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Alteração 1035
Artigo 34, nº 7

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

2 e 5 do artigo 13.º
Suprimido

Or. de

Justificação

Coerência com a alteração relativa ao nº 4 do artigo 34º.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 1036
Artigo 35

1. Antes de dar início a uma utilização 
específica de uma substância que tenha sido 
registada por um agente a montante na 
cadeia de abastecimento, de acordo com os 
artigos 5.º ou 16.º, qualquer utilizador a 
jusante transmitirá à Agência as informações 
especificadas no n.º 2 do presente artigo, se 
lhe tiver sido fornecida uma ficha de 
segurança que inclua um perfil de exposição 
e o utilizador a jusante estiver a fazer uma 
utilização da substância que não se enquadre
nas condições descritas nesse perfil de 
exposição.

1. Antes de dar início à utilização de uma 
substância incluída numa categoria de 
exposição que tenha sido registada por um 
agente a montante na cadeia de 
abastecimento, de acordo com os artigos 5.º 
ou 16.º, qualquer utilizador a jusante 
transmitirá à Agência as informações 
especificadas no n.º 2 do presente artigo, se 
lhe tiver sido fornecida uma ficha de 
segurança que inclua a categoria de 
exposição indicada e o utilizador a jusante 
estiver a fazer uma utilização da substância 
que não se enquadre nessa categoria. 

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

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

a) A sua identidade e informações de 
contacto;

a) A sua identidade e informações de 
contacto;

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

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

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

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

d) A identidade do(s) fabricante(s) ou d) A identidade do(s) fabricante(s) ou 
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importador(es), se for conhecida; importador(es), se for conhecida;
e) Uma descrição genérica e resumida da(s) 
utilização(ões);

e) Uma descrição genérica e resumida da(s) 
categoria(s) de exposição;

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

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

3. O utilizador a jusante actualizará 
imediatamente estas informações em caso de 
alteração das informações transmitidas de 
acordo com o n.º 1.

3. O utilizador a jusante actualizará 
imediatamente estas informações em caso de 
alteração das informações transmitidas de 
acordo com o n.º 1.

4. Um utilizador a jusante comunicará à 
Agência, utilizando o formato especificado 
pela Agência em conformidade com o artigo 
108.º, se a sua classificação de uma 
substância é diferente da do respectivo 
fornecedor.

4. Um utilizador a jusante comunicará à 
Agência, utilizando o formato especificado 
pela Agência em conformidade com o artigo 
108.º, se a sua classificação de uma 
substância é diferente da do respectivo 
fornecedor.

5. A transmissão de informações de acordo 
com os nºs 1 a 4 não será obrigatória no caso 
de uma substância estreme ou numa 
preparação, utilizada pelo utilizador a 
jusante em quantidades inferiores a uma 
tonelada por ano.

5. A transmissão de informações de acordo 
com os nºs 1 a 4 não será obrigatória no caso 
de uma substância estreme ou numa 
preparação, utilizada pelo utilizador a 
jusante em quantidades inferiores a dez 
toneladas por ano.

Or. de

Justificação

Ver justificação à alteração relativa ao ponto 13 bis (novo) do artigo 3º, assim como 
justificação da alteração relativa ao nº 1 do artigo 2º.

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Alteração 1037
Artigo 35, título

Obrigação de transmissão de informações 
pelos utilizadores a jusante

Obrigação de transmissão de informações à 
Agência pelos utilizadores a jusante

Or. de
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Justificação

Coerência com a alteração ao artigo 34º.

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Alteração 1038
Artigo 35, nº 1

1. Antes de dar início a uma utilização 
específica de uma substância que tenha 
sido registada por um agente a montante 
na cadeia de abastecimento, de acordo com 
os artigos 5.º ou 16.º, qualquer utilizador a 
jusante transmitirá à Agência as 
informações especificadas no n.º 2 do 
presente artigo, se lhe tiver sido fornecida 
uma ficha de segurança que inclua um 
perfil de exposição e o utilizador a jusante 
estiver a fazer uma utilização da substância 
que não se enquadre nas condições 
descritas nesse perfil de exposição.

1. Sempre que esteja prevista uma 
utilização, nos termos do nº 2 do artigo 34º, 
que não se enquadre numa categoria de 
utilização e exposição avaliada pelo 
fabricante ou importador, a Agência será 
obrigatoriamente informada antes do início 
da utilização divergente. 

Or. de

Justificação

Coerência com a alteração ao artigo 34º.

Alteração apresentada por Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, 
Mechtild Rothe

Alteração 1039
Artigo 35, nº 1

1. Antes de dar início a uma utilização 
específica de uma substância que tenha sido 
registada por um agente a montante na 
cadeia de abastecimento, de acordo com os 
artigos 5.º ou 16.º, qualquer utilizador a 
jusante transmitirá à Agência as informações 
especificadas no n.º 2 do presente artigo, se 
lhe tiver sido fornecida uma ficha de 
segurança que inclua um perfil de exposição
e o utilizador a jusante estiver a fazer uma 

1. Antes de dar início a uma utilização 
específica de uma substância que tenha sido 
registada por um agente a montante na 
cadeia de abastecimento, de acordo com os 
artigos 5.º ou 16.º, qualquer utilizador a 
jusante transmitirá à Agência as informações 
especificadas no n.º 2 do presente artigo, se 
lhe tiver sido fornecida uma ficha de 
segurança que inclua categorias de 
utilização e exposição e o utilizador a 
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utilização da substância que não se enquadre 
nas condições descritas nesse perfil de 
exposição.

jusante estiver a fazer uma utilização da 
substância que não se enquadre nessas 
categorias de utilização e exposição.

Or. de

Justificação

As categorias de utilização e exposição constituem o instrumento principal para uma 
transferência estruturada da informação relativa às medidas de gestão dos riscos, aos 
valores-alvo de exposição (por exemplo, DNEL, PNEC) ou às condições de utilização ao 
longo da cadeia de mais valia. Ajudam os agentes na cadeia de mais valia e são úteis para a 
elaboração de uma ficha de segurança para o agente que se segue na cadeia.

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Alteração 1040
Artigo 35, nº 2, alínea b)

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

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

Or. de

Justificação

Coerência com a alteração ao artigo 34º.

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Alteração 1041
Artigo 35, nº 2, alínea e)

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

e) Uma descrição genérica e resumida da(s) 
utilização(ões), incluindo as categorias de 
utilização e exposição correspondentes, em 
conformidade com o Anexo 1a bis;

Or. de

Justificação

Coerência com a alteração ao artigo 34º.

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

Alteração 1042
Artigo 35, nº 2, alínea f)

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

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

Caso os dados estejam disponíveis, 
aplicar-se-á o previsto no artigo 25°.

Or. it

Justificação

A presente alteração está intimamente relacionada e em coerência com as alterações 
apresentadas ao ponto x), alínea a) do artigo 9°, ao n°1 do artigo 25), e ao n°1 do artigo 26. 
O objectivo é suprimir os aspectos opcionais da apresentação de dados sobre testes 
realizados em não vertebrados, eliminando esse requisito. O acesso obrigatório aos dados é 
de importância vital para as PME.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 1043
Artigo 35, nº 5

5. A transmissão de informações de acordo 
com os n.os 1 a 4 não será obrigatória no 
caso de uma substância, estreme ou numa 
preparação, utilizada pelo utilizador a 
jusante em quantidades inferiores a uma 
tonelada por ano. 

5. A transmissão de informações de acordo 
com os n.os 1 a 4 não será obrigatória no 
caso de uma substância, estreme ou numa 
preparação, utilizada pelo utilizador a 
jusante em quantidades inferiores a uma 
tonelada por ano, à excepção das 
substâncias que suscitem 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 
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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 Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis e Miroslav Mikolášik

Alteração 1044
Artigo 35 bis (novo)

Artigo 35º bis
Obrigação para as PME a jusante de 

comunicar informações
1. Antes de destinar a um uso particular 
um substância registada por um actor a 
montante da cadeia de abastecimento na 
acepção dos artigos 5° e 16°, qualquer 
utilizador a jusante comunicará à Agência 
as informações referidas no número 2 do 
presente artigo se lhe tiver sido fornecida 
uma ficha de dados de segurança que 
inclui um cenário de exposição e se utiliza 
a substância fora das condições descritas 
no referido cenário de exposição.
2. O utilizador a jusante comunica as 
seguintes informações utilizando o formato 
especificado pela Agência de acordo com o 
artigo 108°:
a) a sua identidade e coordenadas;
b) os números de registo referidos no 
número 1 do artigo 18°, se disponíveis;
c) a identificação das substâncias como 
especificado no anexo IV, ponto 2;
d) a identidade dos fabricantes ou dos 
importadores, se conhecida;
e) uma breve descrição geral dos usos;
3. Caso a Agência considere oportuna a 
realização de testes mais detalhados sobre 
vertebrados ou não, deverá proceder à sua 
recuperação entre os testes existentes ou 
encarregar o Estado-Membro a que a 
empresa pertence de se encarregar de 
proceder aos testes. Os resultados úteis 
para a avaliação da segurança pela 
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Agência ser-lhe-ão comunicados.
4. Caso os ensaios recuperados ou 
encomendados pala Agência dêem 
resultado negativo, a Agência deverá avisar 
atempadamente o requerente e o seu 
Estado-Membro para bloquear a utilização.
5. Sempre que se registem modificações das 
informações comunicadas de acordo com o 
número 1, o utilizador a jusante actualiza 
imediatamente essas informações.
6. Sempre que a sua classificação de uma 
substância for diferente da do seu 
fornecedor, o utilizador a jusante 
informará a Agência utilizando o formato 
por ela especificado de acordo com o artigo 
108.
7. A obrigação de informação nos temos 
dos números 1 a 4 não se aplica ao caso em 
que a quantidade de uma substância 
utilizada pelo utilizador a jusante como tal 
ou como componente de um preparado seja 
inferior a uma tonelada por ano.

Or. it

Justificação

Processo ad hoc para permitir que uma PME proceda ao registo do uso próprio identificado, 
preservando deste modo, o segredo industrial.

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

Alteração 1045
Artigo 35 bis (novo)

Artigo 35º bis
Processo de comunicação obrigatória das 

informações para as PME
1. Se o utilizador a jusante for uma PME 
como definida na acepção do número 30 do 
artigo 3° do presente regulamento, 
aplica-se o processo de comunicação 
previsto no artigo 35° à excepção do 
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número 2 alínea f) e dos números 3, 4 e 5.
2. Posteriores ensaios mais detalhados em 
vertebrados e não vertebrados considerados 
necessários segundo a avaliação da 
Agência serão identificados pela Agência 
entre os ensaios existentes.
3. Se os ensaios a que se refere o número 
anterior não existirem já, a Agência 
encarregará o Estado-Membro de sede da 
PME de os efectuar. Os resultados úteis 
para a avaliação da segurança serão 
comunicados à PME após a conclusão dos 
ensaios.
4. A Agência avisa o mais rapidamente 
possível os requerentes (PME) e o 
Estado-Membro da sua sede se os 
resultados dos ensaios forem negativos a 
fim de bloquear a utilização da substância 
objecto dos ensaios.
5. O utilizador a jusante tem a obrigação de 
actualizar as informações comunicadas nos 
termos do número 1 logo que sofram 
modificações.
6. Sempre que a sua classificação de uma 
substância difira da do seu fornecedor, o 
utilizador a jusante informa a Agência, 
utilizando o formato por ela especificado 
nos termos do artigo 108.
7. A obrigação de informação a que se 
referem os números 1 a 4 não se aplica ao 
caso em que a quantidade de uma 
substância utilizada pelo utilizador a 
jusante, como tal ou como componente de 
um preparado for inferior a uma tonelada 
por ano.

Or. it

Justificação

É oportuno prever um processo ad hoc para as PME a fim de que o registo para utilização 
própria identificada seja efectuado sem prejuízo do segredo industrial. Deste modo evita-se o 
risco de concorrência desleal entre actores a montante da cadeia de utilizadores e os 
utilizadores a jusante.
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A presente alteração está relacionada com a alteração do mesmo autor ao número 29 bis do 
artigo 3°.


