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Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, à 
avaliação, à autorização e à restrição dos produtos químicos (REACH), que cria a Agência 
Europeia dos Produtos Químicos e que altera a Directiva 1999/45/CE e o Regulamento (CE) 
nº .../... {relativo aos Poluentes Orgânicos Persistentes}

Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

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, Miroslav Mikolášik

Alteração 740
Artigo 37, parágrafo -1 (novo)

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

Or. it

Justificação

O procedimento de avaliação baseia-se em informações recolhidas através do registo. Assim 
o confirma, por exemplo, o artigo 44º, que estabelece um procedimento de pedido de 
informações complementares e que portanto, claramente, diz apenas respeito ao registando, 
indicando que o Título relativo à avaliação se aplica apenas às substâncias sujeitas ao 
registo. Ñão faz sentido avaliar as substâncias isentas de registo. A presente alteração está 
relacionada com as demais alterações apresentadas aos artigos contidos no Título VI: 
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Avaliação das substâncias.

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Alteração 741
Artigo 37

Os polímeros estão isentos da avaliação 
prevista no presente título.

Os polímeros e as substâncias de integração 
progressiva sujeitas ao procedimento de 
pré-registo a que se referem os artigos 26° 
a 26° ter estão isentos da avaliação prevista 
no presente título.

Or. de

Justificação

A avaliação das substâncias de integração progressiva é regulamentada autonomamente no 
quadro do procedimento de pré-registo. Não obstante, uma vez registadas, as substâncias em 
causa ficam sujeitas à avaliação respectiva.

Alteração apresentada por John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Alteração 742
Artigo 37

Os polímeros estão isentos da avaliação 
prevista no presente título.

Os polímeros e as substâncias isentas de 
registo estão isentos da avaliação prevista no 
presente título.

Or. en

Justificação

Torna o texto mais claro.

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

Alteração 743
ARTIGO 37

Os polímeros estão isentos da avaliação Os polímeros estão isentos da avaliação.
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prevista no presente título.

Or. it

Justificação

Os polímeros deviam ser completamente excluídos do REACH. Com efeito, para eles é 
necessária uma regulamentação específica.

Alteração apresentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + 
Françoise Grossetête + Werner Langen + Richard Seeber + Marcello Vernola, Amalia Sartori, 

Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, 
Miroslav Mikolášik

Alteração 744
Artigo 38, título

Autoridade competente Agência
(Esta alteração aplica-se a todo o texto do 
título VI (avaliação das substâncias), pelo 
que a sua adopção implicará as alterações 
correspondentes.)

Or. en

Justificação

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

Relacionada com as alterações ao título VI dos mesmos autores. Este conjunto de alterações 
substitui as alterações 34 a 36 e 38 a 49 do projecto de relatório.

Alteração apresentada por Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Alteração 745
Artigo 38, título

Autoridade competente Competência da Agência em matéria de 
avaliação dos processos

Or. en
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Justificação

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

Relacionada com as alterações ao título VI dos mesmos autores. Este conjunto de alterações 
substitui as alterações 34 a 36 e 38 a 49 do projecto de relatório.

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Alteração 746
Artigo 38, n° 1

1. Para efeitos dos artigos 39.º a 43.º, a 
autoridade competente será a autoridade 
competente do Estado-Membro em que se 
realiza o fabrico ou em que o importador se 
encontra estabelecido.

1. Para efeitos dos artigos 39.º a 47°, a 
autoridade competente será a Agência.

Or. de

Justificação

No intuito de simplificar o procedimento e evitar desequilíbrios entre os diferentes 
Estados-Membros devido às disparidades observadas a nível da gestão descentralizada, 
deveria ser a própria Agência a proceder à avaliação dos processos. A Agência poderia 
socorrer-se das autoridades nacionais para efeitos de quitação e, eventualmente, de apoio.

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

Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Werner Langen + Richard Seeber

Alteração 747
Artigo 38, nº 1

1.  Para efeitos dos artigos 39º a 43º, a 
autoridade competente será a autoridade 
competente do Estado-Membro em que se 
realiza o fabrico ou em que o importador se 
encontra estabelecido.

1.  Para efeitos dos artigos 39º a 46º, a 
autoridade competente será a Agência.

Or. en
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Justificação

A bem da simplificação e da concentração do processo, a Agência deveria ser incumbida de 
todas as missões em matéria de avaliação, devendo ser a única entidade com poder decisório 
relativamente a todos os aspectos da avaliação, a fim de garantir a coerência, a certeza 
jurídica e a eficácia (Ria Oomen-Ruijten e outros).

A bem da simplificação e da concentração do processo, a Agência deveria ser incumbida de 
todas as missões em matéria de avaliação, devendo ser a única entidade com poder decisório 
relativamente a todos os aspectos da avaliação, a fim de garantir a coerência, a certeza 
jurídica e a eficácia (Werner Langen). 

Alteração apresentada por Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Alteração 748
Artigo 38, nº 1

1.  Para efeitos dos artigos 39º a 43º, a 
autoridade competente será a autoridade 
competente do Estado-Membro em que se 
realiza o fabrico ou em que o importador se 
encontra estabelecido.

1. Agência é responsável pela avaliação das 
propostas de ensaios e dos processos de 
registo.

Or. en

Justificação

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

Relacionada com as alterações ao título VI dos mesmos autores. Este conjunto de alterações 
substitui as alterações 34 a 36 e 38 a 49 do projecto de relatório.

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber + Ria Oomen-
Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, 

Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Werner Langen + Richard 
Seeber

Alteração 749
Artigo 38, n° 2

2. Se vários fabricantes ou importadores 
tiverem formado um consórcio em 
conformidade com os artigos 10.º ou 17.º, a 

Suprimido
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autoridade competente será a do 
Estado-Membro do fabricante ou 
importador que apresenta os dados à 
Agência em nome dos outros, em 
conformidade com os referidos artigos.

Or. de

Justificação

No intuito de simplificar o procedimento e evitar desequilíbrios entre os diferentes 
Estados-Membros devido às disparidades observadas a nível da gestão descentralizada, 
deveria ser a própria Agência a proceder à avaliação dos processos. A Agência poderia 
socorrer-se das autoridades nacionais para efeitos de quitação e, eventualmente, de apoio 
(Elisabeth Jeggle e outros).

A bem da simplificação e da concentração do processo, a Agência deveria ser incumbida de 
todas as missões em matéria de avaliação, devendo ser a única entidade com poder decisório 
relativamente a todos os aspectos da avaliação, a fim de garantira consistência, a certeza 
jurídica e a eficácia (Oomen-Ruijten e outros + Seeber).

A fim de salvaguardar a uniformidade, segurança jurídica e eficiência, a Agência deve ser a 
única instância de decisão responsável por todas as questões relacionadas com a avaliação. 
(Langen)

Alteração apresentada por Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Alteração 750
Artigo 38, nº 2

2.  Se vários fabricantes ou importadores 
tiverem formado um consórcio em 
conformidade com os artigos 10º ou 17º, a 
autoridade competente será a do 
Estado-Membro do fabricante ou 
importador que apresenta os dados à 
Agência em nome dos outros, em 
conformidade com os referidos artigos.

2. Para a realização dessas avaliações, a 
Agência será assistida pelo(s) organismo(s) 
designados para o efeito por cada Estado-
Membro.

Or. en

Justificação

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

Relacionada com as alterações ao título VI dos mesmos autores. Este conjunto de alterações 
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substitui as alterações 34 a 36 e 38 a 49 do projecto de relatório.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Frederika 
Brepoels

Alteração 751
Artigo 38, n° 2 bis (novo) e 2 ter (novo)

2 bis. Para efeitos de preparação das 
decisões e dos pareceres de exclusiva 
competência da Agência, esta última pode 
solicitar a participação e o apoio técnico da 
autoridade competente do Estado-Membro 
em que tem lugar a produção e em que o 
importador tem a sua sede. Tal 
processar-se-á no respeito de princípios 
uniformes, a estabelecer pela Agência.
2 ter. A comunicação entre a Agência e os 
registandos pode ter lugar na língua 
escolhida pelo registando.

Or. de

Justificação

A harmonização do mercado interno pressupõe que todas as decisões e pareceres sejam 
adoptados a nível central, ou seja, da Agência. Neste contexto, necessário se afigura, todavia, 
que a Agência possa tirar partido dos conhecimentos especializados das autoridades 
competentes dos Estados-Membros e que possa solicitar o seu apoio técnico para efeitos de 
preparação das suas decisões e pareceres. No intuito de facilitar a comunicação e o 
intercâmbio de informações entre a Agência e o registando, de que beneficiam, sobretudo, as 
PME, a comunicação com a Agência deve ser possível na língua do país onde se situa a sede 
social; as empresas multinacionais que operam em todos os Estados-Membros devem poder 
escolher uma língua.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 752
Artigo 39

Artigo 39º Suprimido

Or. de
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Justificação

Não está prevista a apresentação de propostas de ensaio, na medida em que, no âmbito do 
registo, já foram disponibilizadas as informações pertinentes para uma utilização segura. 
Caduca, assim, a obrigação de ensaios que incumbe à autoridade responsável/Agência.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 753
Artigo 39, nº 1

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

1.  A Agência analisará todas as propostas 
de ensaios apresentadas num registo ou num 
relatório de um utilizador a jusante 
relativamente a uma substância.

Or. en

Justificação

É conveniente adaptar os requisitos de informação aplicáveis aos volumes superiores a 
10000 toneladas por ano (ver igualmente as alterações ao artigo 37º e as alterações 
correspondentes aos artigo do título II).

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

Alteração 754
Artigo 39, nº 1

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

1. A autoridade competente analisará todas 
as propostas de ensaios, nos casos em que 
os métodos homologados pela Agência não 
sejam capazes de determinar o risco,
apresentadas num registo ou num relatório 
de um utilizador a jusante para fornecimento 
das informações especificadas nos anexos 
VII e VIII relativamente a uma substância.

Or. es
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Justificação

A existência de sistemas homologados pela Agência evitaria as experiências envolvendo 
animais.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 755
Artigo 39, nº 1

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

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

Or. en

Justificação

Relacionada com as alterações ao considerando 47 e ao n° 1 do artigo 11°. A fim de evitar os 
ensaios com animais e reduzir os custos para a indústria, e posto que os dados que envolvam 
ensaios em animais só devem ser fornecidos se forem necessários para a avaliação de 
segurança de uma substância, é conveniente que todas as propostas de ensaios que visem 
satisfazer os requisitos de informação dos anexos V a VI  sejam igualmente analisadas pela 
autoridade competente.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Alteração 756
Artigo 39, nº 1

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

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

Or. en
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Justificação

Relacionada com as alterações ao nº 1, alíneas c) e d), do artigo 11°, dos mesmos autores. É 
conveniente especificar que todas as informações especificadas nos anexos VII e VIII que não 
impliquem experiências com animais vertebrados devem ser incluídas directamente no 
processo técnico. Não se justifica que sejam apresentadas propostas de ensaios para 
fornecimento destas informações.

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

Alteração 757
Artigo 39, nº 1 bis (novo)

1 bis. A fim de evitar a duplicação dos 
ensaios em animais, todas as propostas de 
ensaios que impliquem experiências com 
animais vertebrados estarão sujeitas à 
apresentação de observações pelas partes 
interessadas no prazo de 90 dias. Todas as 
observações recebidas serão tidas em conta 
pelo registando ou pelo utilizador a jusante, 
o qual notificará a Agência se, à luz das 
observações recebidas, considera ser 
necessário efectuar o ensaio proposto, 
indicando as razões que o justificam.

Or. en

Justificação

Substitui a alteração 33 do projecto de relatório.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 758
Artigo 39, nº 1 bis (novo)

1 bis.  Todas as propostas de ensaios que 
impliquem experiências com animais 
vertebrados estarão sujeitas à apresentação 
de observações pelas partes interessadas no 
prazo de 90 dias. A autoridade competente 
terá em conta essas observações ao analisar 
a proposta de ensaio e ao redigir a sua 
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decisão.

Or. en

Justificação

Relacionada com a alteração ao considerando 47 bis (novo). A fim de evitar a realização de 
ensaios em animais, as partes interessadas (nomeadamente as organizações de protecção dos 
animais) deveriam ter a possibilidade de formular observações sobre as propostas de ensaios 
apresentadas pelos registandos. A autoridade competente deveria ter em conta essas 
observações ao analisar a proposta e ao redigir a sua decisão. O programa relativo às 
substâncias químicas produzidas em grande quantidade, aplicado nos Estados Unidos, 
comprovou que este processo contribui significativamente para evitar os ensaios em animais

Alteração apresentada por Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle + Chris Davies

Alteração 759
Artigo 39, n° 1 ter (novo)

1 ter. Todas as decisões a que se refere o n° 
2 que contenham uma proposta de ensaio 
que envolva animais vertebrados devem ser 
elaboradas em articulação com o Centro 
Europeu de Validação de Métodos 
Alternativos de Ensaio (CEVMA).

Or. de

Justificação

A fim de evitar a experimentação animal, a autoridade competente deveria consultar peritos 
do CEVMA, os quais são detentores de conhecimentos actualizados, de experiência e 
informações sobre o progresso registado no domínio dos métodos de ensaios alternativos 
quando procedem à elaboração de decisões relativas a propostas de ensaios que implicam 
animais. (Thomas Ulmer e outros)

A presente alteração integra-se no contexto da alteração ao considerando 47 ter A fim de 
evitar a experimentação animal, a autoridade competente deveria consultar peritos do 
CEVMA, os quais são detentores de conhecimentos actualizados, de experiência e 
informações sobre o progresso registado no domínio dos métodos de ensaios alternativos 
quando procedem à elaboração de decisões relativas a propostas de ensaios que implicam 
animais. (Chris Davies)
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Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Alteração 760
Artigo 39, nº 1 ter (novo)

1 ter. O Centro Europeu de Validação de 
Métodos Alternativos de Ensaio (CEVMA) 
será consultado antes da redacção de uma 
decisão nos termos do nº 2 sobre uma 
proposta de ensaio que implique 
experiências com animais vertebrados.

Or. en

Justificação

Relacionada com a alteração ao considerando 47 ter (novo). Dada a celeridade do 
desenvolvimento dos métodos alternativos de ensaio, é importante que, ao procederem à 
avaliação das propostas de ensaios, as autoridades competentes disponham de 
conhecimentos, experiências e informações especializados e actualizados neste domínio.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Chris Davies

Alteração 761
Artigo 39, nº 2, parte introdutória

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

2.  Com base na análise referida nos nºs 1, 1 
bis e 1 ter, a autoridade competente redigirá 
uma das seguintes decisões e essa decisão 
será adoptada em conformidade com o 
procedimento estabelecido nos artigos 48º e 
49º:

Or. en

Justificação

Relacionada com a alteração 33 do relator e com a alteração dos mesmos autores que 
propõe o aditamento de um novo número após o n° 1 do artigo 39°.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 762
Artigo 39, nº 2
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2.  Com base na análise referida no nº 1, a 
autoridade competente redigirá uma das 
seguintes decisões e essa decisão será 
adoptada em conformidade com o 
procedimento estabelecido nos artigos 48º e 
49º:

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

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

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

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

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

c)  Uma decisão rejeitando a proposta de 
ensaio.

c)  Uma decisão rejeitando a proposta de 
ensaio.

Todas as decisões serão baseadas no risco.

Or. en

Justificação

Todas as decisões que exijam que o registando efectue um ensaio devem fundamentar-se na 
necessidade dessas informações para efeitos de avaliação e de gestão dos riscos demonstrada 
pelo registando.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 763
Artigo 40, n° 1

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

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

a) A informação constante do(s) processo(s) 
técnico(s) apresentados nos termos do 
artigo 9.º satisfaz os requisitos dos artigos 
9.º, 11.º e 12.º e dos anexos IV a VIII;

a) A informação apresentada nos termos dos 
artigos 9.º, 12º e 13º satisfaz os requisitos 
destes artigos e dos anexos 
correspondentes;

b) As adaptações às informações 
normalmente exigidas e a respectiva 
justificação apresentadas no(s) processo(s) 
técnico(s) respeitam as normas que regem 
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essas adaptações estabelecidas nos anexos 
V a VIII e as regras gerais estabelecidas no 
anexo IX.

Or. de

Justificação

A Agência deve ter a possibilidade de analisar todos os documentos apresentados, incluindo 
o relatório de segurança química e as fichas de segurança.

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Alteração 764
Artigo 40, n° 1, alínea b bis) (nova)

b bis) a atribuição pelo registando de uma 
ordem de prioridades, nos termos da alínea 
c) do artigo 9°, se processou em 
consonância com o Anexo IV bis.

Or. de

Justificação

A presente alteração integra-se no contexto da alteração 2 ao artigo 9°. A verificação da 
classificação das substâncias segundo os diferentes níveis de risco deve processar-se em sede 
de avaliação dos processos.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête + Richard Seeber

Alteração 765
Artigo 40, n° 3

3. O registando apresentará à Agência as 
informações exigidas.

Suprimido

Or. de

Justificação

No quadro de um procedimento harmonizado e no intuito de vitar disparidades, a apreciação 
das propostas de ensaios e dos processos deveria ser levada a efeito pela Agência, que se 
apoiará numa rede europeia de agências e de institutos de avaliação. Por outro lado, 
compete igualmente à Agência contribuir para a elaboração dos processos e propor 
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recomendações de apreciação. (Françoise Grossetête)

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 766
Artigo 40, nº 3

3.  O registando apresentará à Agência as 
informações exigidas.

3.  O registando apresentará à Agência as 
informações exigidas num prazo razoável 
fixado pela Agência. Este prazo não poderá 
exceder seis meses. Se o registando não 
apresentar as informações pertinentes 
dentro do prazo estabelecido, a Agência 
retirará o número de registo.

Or. en

Justificação

Um registo pode estar completo nos termos do 18° sem satisfazer, no entanto, os requisitos de 
informação. As consequências do incumprimento dos requisitos de informação devem ser 
claramente enunciadas. Os registandos só deveriam ter uma oportunidade para rectificarem, 
no prazo máximo de seis meses, os registos incompletos. Esta disposição permitiria garantir 
a qualidade dos registos e evitaria intermináveis litígios entre as autoridades e os 
registandos. A formulação é consonante com as disposições relativas à verificação de que o 
registo está completo estabelecidas no artigo 18°.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 767
Artigo 40, nº 3 bis (novo)

3 bis. A Agência estabelecerá um plano 
anual de avaliação dos processos de 
registo, nomeadamente para avaliar a sua 
qualidade global. Este plano será publicado 
no sítio Internet da Agência.

Or. fr

Justificação

No quadro de um processo harmonizado, e a fim de evitar disparidades, o exame das 
propostas de ensaios e dos processos deve ser levada a cabo pela Agência, a qual se apoiará 
numa rede europeia de agências e de institutos de avaliação. Por outro lado, cabe igualmente 
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à Agência contribuir para a realização dos processos e propor recomendações em matéria de 
apresentação.

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

Alteração 768
Artigo 40, nº 3 bis (novo)

3 bis. A Agência elaborará um plano 
anual de avaliação dos processos de 
registo, nomeadamente para avaliar a sua 
qualidade global. Este plano especificará, 
em particular, a percentagem mínima de 
processos de registo a avaliar durante esse 
período, não podendo essa percentagem ser 
inferior a 5% do número médio de 
processos de registo dos últimos três anos. 
O plano será publicado no sítio Web da 
Agência.

Or. en

Justificação

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

Relacionada com as alterações ao título VI dos mesmos autores. Este conjunto de alterações 
substitui as alterações 34 a 36 e 38 a 49 do projecto de relatório.

Esta alteração substitui a alteração 34 do projecto de relatório.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 769
Artigo 40, nº 3 bis (novo)

3 bis. A autoridade competente procederá 
a uma verificação aleatória do conteúdo de, 
pelo menos, 5% dos processos de registo, 
em conformidade com o disposto nas 
alíneas a) e b) do nº 1.

Or. en
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Justificação

Actualmente, não é obrigatório avaliar a qualidade e o conteúdo dos processos de registo, 
uma vez que a Agência apenas verifica se estes estão completos (n° 2 do artigo 18°). Dado 
que uma avaliação recentemente efectuada pelas autoridades competentes dos Estados-
Membros revelou que apenas 31% das fichas de segurança possuíam um rigor absoluto, é 
essencial proceder a uma verificação aleatória do conteúdo de, pelo menos, 5% dos 
processos, a fim de incitar as empresas a apresentarem informações exactas.

Alteração apresentada por Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt + 
Françoise Grossetête

Alteração 770
Artigo 40, nº 3 ter (novo)

3 ter.  A Agência elaborará um relatório 
anual sobre os resultados da avaliação dos 
processos de registo. Este relatório incluirá, 
nomeadamente, recomendações destinadas 
aos registandos tendo em vista melhorar a 
qualidade dos registos futuros. O relatório 
será publicado no sítio Web da Agência.

Or. en

Justificação

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

Relacionada com as alterações ao título VI dos mesmos autores. Este conjunto de alterações 
substitui as alterações 34 a 36 e 38 a 49 do projecto de relatório.

Esta alteração substitui a alteração 34 do projecto de relatório (Guido Sacconi e outros).

No âmbito de um procedimento harmonizado, e afim de evitar disparidades, a análise das 
propostas de ensaios deveria ser efectuada pela Agência, a qual será apoiada por uma rede 
europeia de agências e de institutos de avaliação. Por outro lado, incumbe igualmente à 
Agência prestar ajuda na realização dos processos e propor recomendações de apresentação 
(Françoise Grossetête).
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Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 771
Artigo 41, n° 1

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

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

Or. de

Alteração apresentada por Werner Langen + Richard Seeber

Alteração 772
Artigo 41, n° 2

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

2. Depois de completado o processo de 
avaliação, a Agência informará a Comissão, 
o registando e as autoridades competentes 
dos Estados-Membros das conclusões que 
tirou sobre o uso a dar às informações 
obtidas para efeitos do nº 3 do  artigo 56º e 
do nº 2 do artigo 66º.

Or. de

Justificação

O processo de avaliação chega, aqui, ao seu termo salvo se a Agência decidir, em 
conformidade com a alínea a) do artigo 43º bis, que a avaliação de uma substância é 
necessária e fundamentada  (Richard Seeber) 
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Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 773
Artigo 41, n° 2

2. Depois de completado o processo de 
avaliação, a autoridade competente utilizará 
as informações obtidas nesta avaliação para 
efeitos do nº 1 do artigo 43.º-A bis, do n.º 3 
do artigo 56.º e do n.º 2 do artigo 66.º e 
transmiti-las-á à Comissão, à Agência e aos 
restantes Estados-Membros. A autoridade 
competente informará a Comissão, a 
Agência, o registando e as autoridades 
competentes dos restantes Estados-Membros 
das conclusões que tirou sobre o uso a dar às 
informações obtidas.

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

Or. de

Justificação

A presente alteração insere-se no contexto da alteração ao artigo 38°.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 774
Artigo 41, nº 2

2.  Depois de completado o processo de 
avaliação, a autoridade competente utilizará 
as informações obtidas nesta avaliação para 
efeitos do nº 1 do artigo 43ºA bis, do nº 3 do 
artigo 56º e do nº 2 do artigo 66º e 
transmiti-las-á à Comissão, à Agência e aos 
restantes Estados-Membros. A autoridade 
competente informará a Comissão, a 
Agência, o registando e as autoridades 
competentes dos restantes Estados-Membros 
das conclusões que tirou sobre o uso a dar às 
informações obtidas.

2.  Depois de completado o processo de 
avaliação, ou se a avaliação de segurança 
química for considerada insuficiente para 
efeitos de controlo dos riscos, a autoridade 
competente utilizará as informações obtidas 
nesta avaliação para efeitos do nº 1 do artigo 
43ºA bis, do nº 3 do artigo 56º e do nº 2 do 
artigo 66º e transmiti-las-á à Comissão, à 
Agência e aos restantes Estados-Membros. 
A autoridade competente informará a 
Comissão, a Agência, o registando e as 
autoridades competentes dos restantes 
Estados-Membros das conclusões que tirou 
sobre o uso a dar às informações obtidas.

Or. en
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Justificação

Uma autoridade competente deveria estar habilitada a actuar se a avaliação de segurança 
química for considerada insuficiente. Esta disposição permitiria garantir a qualidade dos 
registos e evitaria intermináveis litígios entre as autoridades e os registandos.

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

Alteração 775
Artigo 41, nº 2

2.  Depois de completado o processo de 
avaliação, a autoridade competente utilizará 
as informações obtidas nesta avaliação para 
efeitos do nº 1 do artigo 43ºA bis, do nº 3 do 
artigo 56º e do nº 2 do artigo 66º e 
transmiti-las-á à Comissão, à Agência e aos 
restantes Estados-Membros. A autoridade 
competente informará a Comissão, a 
Agência, o registando e as autoridades 
competentes dos restantes
Estados-Membros das conclusões que tirou 
sobre o uso a dar às informações obtidas.

2.  Depois de completado o processo de 
avaliação, a Agência utilizará as 
informações obtidas nesta avaliação para 
efeitos do nº 1 do artigo 43ºA bis, do nº 3 do 
artigo 56º e do nº 2 do artigo 66º e 
transmiti-las-á à Comissão e aos 
Estados-Membros. A Agência informará a 
Comissão, o registando e os
Estados-Membros das conclusões que tirou 
sobre o uso a dar às informações obtidas.

Or. en

Justificação

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

Relacionada com as alterações ao título VI dos mesmos autores. Este conjunto de alterações 
substitui as alterações 34 a 36 e 38 a 49 do projecto de relatório.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 776
Artigo 42

Artigo 42° Suprimido

Or. de
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Justificação

Não está prevista a apresentação de propostas de ensaio, na medida em que, no âmbito do 
registo, já foram disponibilizadas as informações pertinentes para uma utilização segura. 
Caduca, assim, a obrigação de ensaios que incumbe à autoridade responsável/Agência.

Além disso, não é aceitável ter de aguardar uma decisão das autoridades durante 5 anos 
após a apresentação das propostas de realização dos ensaios. 

Alteração apresentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + 
Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber + Richard Seeber

Alteração 777
Artigo 42, nº 1

1.  Uma autoridade competente que dê 
início à avaliação de uma proposta de 
ensaio ao abrigo do artigo 39º notificará a 
Agência em conformidade.

Suprimido

Or. en

Justificação

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

Relacionada com as alterações ao título VI dos mesmos autores. Este conjunto de alterações 
substitui as alterações 34 a 36 e 38 a 49 do projecto de relatório  (Guido Sacconi e outros). 

A supressão do n° 1 articula-se com a alteração 15 ao artigo 38°. A supressão dos n°s 3 e 4 
insere-se no contexto das alterações 5 a 7 aos artigos 26° a 26° ter (Elisabeth Jeggle e 
outros).

A bem da simplificação e da concentração do processo, a Agência deveria ser incumbida de 
todas as missões em matéria de avaliação, devendo ser a única entidade com poder decisório 
relativamente a todos os aspectos da avaliação, a fim de garantir a coerência, a certeza 
jurídica e a eficácia (Richard Seeber).

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

Alteração 778
Artigo 42, nº 2

2.  A autoridade competente elaborará um 2.  A Agência elaborará um projecto de 
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projecto de decisão, de acordo com o nº 2 do 
artigo 39º, no prazo de 120 dias depois de 
receber da Agência um registo ou um 
relatório de um utilizador a jusante que 
contenha uma proposta de ensaio.

decisão, de acordo com o nº 2 do artigo 39º, 
no prazo de 120 dias depois de receber um 
registo ou um relatório de um utilizador a 
jusante que contenha uma proposta de 
ensaio.

Or. en

Justificação

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

Relacionada com as alterações ao título VI dos mesmos autores. Este conjunto de alterações 
substitui as alterações 34 a 36 e 38 a 49 do projecto de relatório (Guido Sacconi e outros). 

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Alteração 779
Artigo 42, n°s 3 e 4

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

Suprimido

a) No prazo de cinco anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento, para 
todos os registos recebidos dentro do prazo 
referido no n.º 1 do artigo 21.º que 
contenham propostas de ensaios para 
satisfazer os requisitos de informação dos 
anexos VII e VIII;

b) No prazo de nove anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento, para 
todos os registos recebidos dentro do prazo 
referido no n.º 2 do artigo 21.º que 
contenham propostas de ensaios apenas 
para satisfazer os requisitos de informação 
do anexo VII;
c) Passados os prazos indicados nas alíneas 
a) e b), para os registos que contenham 
propostas de ensaios recebidas dentro do 
prazo mencionado no n.º 3 do artigo 21.º.
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4. A autoridade competente de um 
Estado-Membro notificará a Agência em 
conformidade quando concluir as suas 
actividades de avaliação, ao abrigo do 
artigo 39.º, relativas a uma substância de 
integração progressiva.

Or. de

Justificação

A supressão do n° 1 articula-se com a alteração 15 ao artigo 38°. A supressão dos n°s 3 e 4 
insere-se no contexto das alterações 5 a 7 aos artigos 26° a 26° ter.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 780
Artigo 42, nº 3, alíneas a) e b)

a)  No prazo de cinco anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento, para 
todos os registos recebidos dentro do prazo 
referido no nº 1 do artigo 21º que contenham 
propostas de ensaios para satisfazer os 
requisitos de informação dos anexos VII e 
VIII;

a)  No prazo de cinco anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento, para 
todos os registos recebidos dentro do prazo 
referido no nº 1 do artigo 21º que contenham 
propostas de ensaios para satisfazer os 
requisitos de informação dos anexos V a 
VIII;

b)  No prazo de nove anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, para todos os 
registos recebidos dentro do prazo referido 
no nº 2 do artigo 21º que contenham 
propostas de ensaios apenas para satisfazer 
os requisitos de informação do anexo VII;

b)  No prazo de nove anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, para todos os 
registos recebidos dentro do prazo referido 
no nº 2 do artigo 21º que contenham 
propostas de ensaios para satisfazer os 
requisitos de informação dos anexos V a
VII;

Or. en

Justificação

Relacionada com as alterações ao considerando 47, ao nº 1 do artigo 11° e ao nº 1 do artigo 
39º.
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Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 781
Artigo 42, nº 3, alíneas a), b) e (c)

a)  No prazo de cinco anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento, para 
todos os registos recebidos dentro do prazo 
referido no nº 1 do artigo 21º que 
contenham propostas de ensaios para 
satisfazer os requisitos de informação dos 
anexos VII e VIII;

a)  No prazo de cinco anos a contar da data 
de apresentação da proposta de ensaio, para 
todos os registos recebidos dentro do prazo 
referido no nº 1 do artigo 21º; e

b)  No prazo de nove anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento, para 
todos os registos recebidos dentro do prazo 
referido no nº 2 do artigo 21º que 
contenham propostas de ensaios apenas 
para satisfazer os requisitos de informação 
do anexo VII;

b)  No prazo de nove anos a contar da data 
de apresentação da proposta de ensaio, para 
todos os registos recebidos dentro do prazo 
referido no nº 2 do artigo 21º;

c)  Passados os prazos indicados nas alíneas 
a) e b), para os registos que contenham 
propostas de ensaios recebidas dentro do 
prazo mencionado no nº 3 do artigo 21º.

c)  Passados os prazos indicados nas alíneas 
a) e b), para os registos recebidos dentro do 
prazo mencionado no nº 3 do artigo 21º.

Or. en

Justificação

Ver alteração ao nº 1, subalínea ix), da alínea a) do artigo 9°.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 782
Artigo 42, nº 3, alínea b bis) (nova)

b bis)   No prazo de doze anos após a 
entrada em vigor do presente regulamento, 
para todos os registos recebidos dentro do 
prazo referido no nº 3 do artigo 21º que 
contenham propostas de ensaios apenas 
para satisfazer os requisitos de informação 
do anexo VII;

Or. nl
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Justificação

Acrescenta-se um novo número ao artigo 21º que inclui as substâncias a registar no prazo de 
nove anos. Para este efeito, também é necessário acrescentar um novo número a este artigo 
(Pacote de prioridades Blokland).

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 783
Artigo 42, nº 3, alínea c)

c)  Passados os prazos indicados nas alíneas 
a) e b), para os registos que contenham 
propostas de ensaios recebidas dentro do 
prazo mencionado no nº 3 do artigo 21º.

c)  Passados os prazos indicados nas alíneas 
a), b) e b bis), para os registos que 
contenham propostas de ensaios recebidas 
dentro do prazo mencionado no nº 3 bis do 
artigo 21º.

Or. nl

Justificação

Acrescenta-se um novo número ao artigo 21º que inclui as substâncias a registar no prazo de 
nove anos. Para este efeito, também é necessário acrescentar um novo número a este artigo 
(Pacote de prioridades Blokland).

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Alteração 784
Artigo 42, nº 3, alínea c)

c) Passados os prazos indicados nas 
alíneas a) e b), para os registos que 
contenham propostas de ensaios recebidas 
dentro do prazo mencionado no nº 3 do 
artigo 21º.

c)  No prazo de catorze anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento, para os 
registos que contenham propostas de ensaios 
recebidas dentro do prazo mencionado no nº 
3 do artigo 21º.

Or. en

Justificação

Deve ser fixado um prazo para a avaliação das propostas de ensaios  relativas às substâncias 
em quantidades compreendidas entre 1 e 10 toneladas.
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Alteração apresentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + 
Richard Seeber

Alteração 785
Artigo 42, nº 4

4.  A autoridade competente de um 
Estado-Membro notificará a Agência em 
conformidade quando concluir as suas 
actividades de avaliação, ao abrigo do 
artigo 39º, relativas a uma substância de 
integração progressiva.

Suprimido

Or. en

Justificação

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

Relacionada com as alterações ao título VI dos mesmos autores. Este conjunto de alterações 
substitui as alterações 34 a 36 e 38 a 49 do projecto de relatório (Guido Sacconi).

A bem da simplificação e da concentração do processo, a Agência deveria ser incumbida de 
todas as missões em matéria de avaliação, devendo ser a única entidade com poder decisório 
relativamente a todos os aspectos da avaliação, a fim de garantir a coerência, a certeza 
jurídica e a eficácia (Richard Seeber).

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

Alteração 786
Artigo 42, nº 4 bis (novo)

4 bis. A lista dos processos de registo que 
estão a ser avaliados nos termos do artigo 
39º pode ser consultada pelos Estados-
Membros.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa reforçar o papel da Agência na avaliação dos produtos químicos e, 
simultaneamente, garante a melhor utilização possível dos recursos disponíveis, 
nomeadamente dos conhecimentos especializados já existentes nos Estados-Membros. 
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Relacionada com as alterações ao título VI dos mesmos autores. Este conjunto de alterações 
substitui as alterações 34 a 36 e 38 a 49 do projecto de relatório.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Alteração 787
Artigo 42, nº 4 bis (novo)

4 bis. Os requisitos de informação devem 
ser cumpridos no prazo de dois anos após a 
conclusão da avaliação das propostas de 
ensaios. 

Or. en

Justificação

Deve ser fixado um prazo para a realização dos ensaios.

Alteração apresentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + 
Werner Langen + Richard Seeber

Alteração 788
Artigo 43, nº 1

1.  Uma autoridade competente que dê 
início à avaliação da conformidade de um 
registo ao abrigo do artigo 40º notificará a 
Agência em conformidade.

Suprimido

Or. en

Justificação

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

Relacionada com as alterações ao título VI dos mesmos autores. Este conjunto de alterações 
substitui as alterações 34 a 36 e 38 a 49 do projecto de relatório (Guido Sacconi e outros). 

Não está prevista a apresentação de propostas de ensaios, na medida em que, no âmbito do 
registo, já foram disponibilizadas as informações pertinentes para uma utilização segura. 
Caduca, assim, a obrigação de ensaios que incumbe à autoridade responsável/Agência 
(Werner Langen).
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A bem da simplificação e da concentração do processo, a Agência deveria ser incumbida de 
todas as missões em matéria de avaliação, devendo ser a única entidade com poder decisório 
relativamente a todos os aspectos da avaliação, a fim de garantir a coerência, a certeza 
jurídica e a eficácia (Richard Seeber).

Alteração apresentada por Werner Langen + Richard Seeber

Alteração 789
Artigo 43, n° 3

3. A autoridade competente de um 
Estado-Membro notificará a Agência em 
conformidade quando concluir as suas 
actividades de avaliação, ao abrigo do 
artigo 40.º, relativas a uma substância de 
integração progressiva.

Suprimido

Or. de

Justificação

Não está prevista a apresentação de propostas de ensaio, na medida em que, no âmbito do 
registo, já foram disponibilizadas as informações pertinentes para uma utilização segura. 
Caduca, assim, a obrigação de ensaios que incumbe à autoridade responsável/Agência 
(Werner Langen).

A bem da simplificação e da concentração do processo, a Agência deveria ser incumbida de 
todas as missões em matéria de avaliação, devendo ser a única entidade com poder decisório 
relativamente a todos os aspectos da avaliação, a fim de garantira consistência, a certeza 
jurídica e a eficácia (Richard Seeber).

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

Alteração 790
Artigo 43, nº 3

3.  A autoridade competente de um 
Estado-Membro notificará a Agência em 
conformidade quando concluir as suas 
actividades de avaliação, ao abrigo do 
artigo 40º, relativas a uma substância de 
integração progressiva.

3. A lista dos processos de registo que estão 
a ser avaliados nos termos do artigo 40º 
pode ser consultada pelos Estados-
Membros.

Or. en
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Justificação

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

Relacionada com as alterações ao título VI dos mesmos autores. Este conjunto de alterações 
substitui as alterações 34 a 36 e 38 a 49 do projecto de relatório.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 791
Artigo 43 bis (novo)

CAPÍTULO 2 BIS
VERIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE 

REGISTO RELATIVOS A 
SUBSTÂNCIAS EM QUANTIDADES 
COMPREENDIDAS ENTRE  1 E 10 

TONELADAS
Artigo 43º bis

Identificação de substâncias sujeitas a 
pedidos de informações complementares

1. Tendo em vista identificar as substâncias 
em relação às quais devem ser 
apresentadas as informações referidas no 
anexo V, a Agência poderá proceder a uma 
verificação de todos os processos de registo 
relativos a substâncias que apenas foram 
registadas em quantidades inferiores a 10 
toneladas a fim de identificar as que 
preenchem, pelos menos, dois dos critérios 
seguintes:
a)  Substâncias de exposição 
potencialmente elevada resultante:
i)  da utilização pelo consumidor; ou
ii)  da utilização em diversas aplicações 
profissionais; ou
iii)  da utilização em diversas aplicações 
industriais; 
b)  Substâncias em relação às quais foram 
apresentadas informações incompletas 
sobre as propriedades que têm implicações 
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sobre a saúde humana ou o ambiente;
c)  Substâncias em relação às quais existem 
provas científicas de que são susceptíveis de 
satisfazer os critérios de classificação como 
cancerígenas, mutagénicas, tóxicas para o 
aparelho reprodutor das categorias 1 e 2 ou 
os critérios do anexo XII, e em relação às 
quais são limitadas as informações sobre as 
propriedades perigosas indicadas;
d) Substâncias que tenham sido registadas 
por pelo menos 20 registandos, desde que 
estes não tenham demonstrado a ausência 
de exposição ou não existam provas 
científicas da ausência de riscos;
e)  Substâncias em relação às quais os 
resultados das actividades de aplicação ou 
de controlo nos Estados-Membros indicam 
a existência de riscos para a saúde humana 
e para o ambiente.
2.  Os registandos das substâncias 
identificadas na sequência da verificação 
deverão apresentar à Agência, no prazo de 
um ano, as informações referidas no anexo 
V, em conformidade com o artigo 12º. 
3.  A Agência poderá propor à Comissão 
critérios de verificação suplementares. A 
Comissão tomará uma decisão sobre a 
inclusão de critérios suplementares no 
anexo IIIa, em conformidade com o 
procedimento estabelecido no nº 3 do artigo 
130º.

Or. en

Justificação

Estas alterações permitem à Agência identificar as substâncias em relação às quais as 
informações referidas no anexo V estão incompletas e que podem colocar um elevado risco. 
No caso das substâncias prioritárias, as informações incompletas em relação às 
especificadas no anexo V serão produzidas e apresentadas pelas empresas. Os critérios de 
verificação são os seguintes: processos incompletos, indícios da presença de substâncias 
CMR e PBT, exposição elevada, quantidades agregadas e problemas detectados a nível das 
medidas de aplicação. Por razões de funcionalidade e proporcionalidade, é necessário que 
pelo menos dois desses critérios sejam preenchidos para que uma substância seja 
seleccionada (relacionada com a alteração ao n° 4 do artigo 5°).
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Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 792
Artigo 43 ter (novo)

Artigo 43º ter
Elaboração de informações 

complementares em caso de vários 
registandos

1. Se vários registandos tiverem de 
apresentar as informações especificadas no 
anexo V relativas à mesma substância, a 
Agência comunicará a todos esses 
registandos a identidade dos outros. Os 
registandos são conjuntamente 
responsáveis pela produção das 
informações.
2. Os registandos de uma mesma 
substância dispõem de um prazo de três 
meses para chegar a acordo sobre quem 
produzirá as informações em nome dos 
outros. Na ausência de um acordo, a 
Agência designará um dos registandos 
como responsável pela produção das 
informações.
3. O custo da produção das informações 
complementares necessárias para satisfazer 
os requisitos do anexo V será 
equitativamente partilhado entre todos os 
registandos da substância a menos que se 
chegue a acordo noutro sentido.

Or. en

Justificação

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

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 793
Artigo 43 quater (novo)
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Artigo 43° quater 
Análise das informações complementares

1.  A Agência analisará as informações 
apresentadas nos termos do presente 
capítulo e redigirá, se for caso disso, um 
projecto de decisão em conformidade com o 
artigo 40°.
2.   A Agência informará a Comissão, os 
Estados-Membros e o registando das 
conclusões que tirou, indicando se 
recomenda a selecção da substância para 
fins de avaliação ou a introdução de 
medidas em conformidade com os títulos 
VII ou VIII.

Or. en

Justificação

No caso das informações relativas às substâncias prioritárias seleccionadas na sequência de 
uma verificação, será realizada uma avaliação do processo – verificação da conformidade -
e, se for caso disso, poderão ser aplicadas outras disposições do sistema REACH tal como 
indicadas na proposta da Comissão (relacionada com a alteração ao n° 4 do artigo 5°).

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 794
Artigo 43 bis (novo)

Artigo 43º bis
Número mínimo de avaliações de 

substâncias
A Agência determinará todos os anos o 
número mínimo de avaliações de 
substâncias que deverão ser realizadas 
anualmente, de forma a contribuir para a 
identificação das substâncias em relação às 
quais são necessárias informações ou 
medidas complementares.

Or. en
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Justificação

É importante estabelecer um número mínimo de avaliações de substâncias. Esta medida 
permitirá melhorar o controlo de qualidade e a identificação de substâncias problemáticas.

Alteração apresentada por Dorette Corbey + Anja Weisgerber

Alteração 795
Artigo 43-A, título

Critérios aplicáveis à avaliação de 
substâncias

Critérios aplicáveis à avaliação e lista de 
substâncias de avaliação prioritária

Or. en

Justificação

Esta alteração complementa a alteração 35 do relator. É importante que os critérios de 
avaliação tenham em conta os efeitos sinergéticos potenciais das misturas de produtos 
químicos. Em particular, é necessário tomar em consideração os efeitos sobre as crianças na 
fase perinatal e as mulheres (Dorette Corbey).

A presente alteração insere-se no contexto da alteração ao artigo 38° (Anja Weisgerber).

Alteração apresentada por Dorette Corbey 

Alteração 796
Artigo 43-A, parágrafo 1

A fim de proporcionar uma abordagem 
harmonizada, a Agência desenvolverá 
critérios de prioridade para as substâncias, 
tendo em vista a sua futura avaliação. A 
definição das prioridades far-se-á com base 
nos riscos. Os critérios de avaliação 
incluirão a tomada em consideração dos 
dados relativos ao perigo e à exposição e das 
gamas de tonelagem. A Agência tomará uma 
decisão sobre os critérios a adoptar quanto à 
prioridade das substâncias para avaliação 
futura. Os Estados-Membros utilizarão 
estes critérios na preparação dos seus 
planos evolutivos.

1. A fim de proporcionar uma abordagem 
harmonizada, a Agência desenvolverá 
critérios de prioridade para as substâncias, 
tendo em vista a sua futura avaliação. A 
definição das prioridades far-se-á com base 
nos riscos. Os critérios de avaliação 
incluirão a tomada em consideração dos 
dados relativos ao perigo e à exposição, dos 
efeitos sinergéticos potenciais de uma 
mistura de produtos químicos, dos efeitos 
sobre o desenvolvimento dos fetos, da saúde 
das mulheres (grávidas) e das crianças e 
das gamas de tonelagem. A Agência tomará 
uma decisão sobre os critérios a adoptar 
quanto à prioridade das substâncias para 
avaliação futura. 
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Or. en

Justificação

Esta alteração complementa a alteração 35 do relator. É importante que os critérios de 
avaliação tenham em conta os efeitos sinergéticos potenciais de uma mistura de produtos 
químicos. Em particular, é necessário tomar em consideração os efeitos sobre as crianças na 
fase perinatal e as mulheres.

Alteração apresentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + 
Anja Weisgerber + Françoise Grossetête

Alteração 797
Artigo 43-A, parágrafo 1

A fim de proporcionar uma abordagem 
harmonizada, a Agência desenvolverá 
critérios de prioridade para as substâncias, 
tendo em vista a sua futura avaliação. A 
definição das prioridades far-se-á com base 
nos riscos. Os critérios de avaliação 
incluirão a tomada em consideração dos 
dados relativos ao perigo e à exposição e das 
gamas de tonelagem. A Agência tomará uma 
decisão sobre os critérios a adoptar quanto à 
prioridade das substâncias para avaliação 
futura. Os Estados-Membros utilizarão 
estes critérios na preparação dos seus 
planos evolutivos.

A fim de proporcionar uma abordagem 
harmonizada, a Agência desenvolverá 
critérios de prioridade para as substâncias, 
tendo em vista a sua futura avaliação. A 
definição das prioridades far-se-á com base 
nos riscos. Os critérios de avaliação 
incluirão a tomada em consideração dos 
dados relativos ao perigo e à exposição e das 
gamas de tonelagem. A Agência tomará uma 
decisão sobre os critérios a adoptar quanto à 
prioridade das substâncias para avaliação 
futura. 

Or. en

Justificação

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

Relacionada com as alterações ao título VI dos mesmos autores. Este conjunto de alterações 
substitui as alterações 34 a 36 e 38 a 49 do projecto de relatório (Guido Sacconi e outros).

A presente alteração insere-se no contexto da alteração ao artigo 38° (Anja Weisgerber).

No âmbito de um procedimento harmonizado, a Agência deve ser responsável pela 
elaboração do projecto de plano evolutivo comunitário. Contudo, a fim de facilitar a 
concepção do plano evolutivo e a intervenção dos Estados-Membros durante a sua aplicação, 
é essencial que a Agência, em colaboração com os Estados-Membros, proponha critérios que 
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permitam determinar as substâncias prioritárias para avaliação (Françoise Grossetête)

Alteração apresentada por Christofer Fjellner

Alteração 798
Artigo 43-A

A fim de proporcionar uma abordagem 
harmonizada, a Agência desenvolverá 
critérios de prioridade para as substâncias, 
tendo em vista a sua futura avaliação. A 
definição das prioridades far-se-á com base 
nos riscos. Os critérios de avaliação 
incluirão a tomada em consideração dos 
dados relativos ao perigo e à exposição e das 
gamas de tonelagem. A Agência tomará uma 
decisão sobre os critérios a adoptar quanto à 
prioridade das substâncias para avaliação 
futura. Os Estados-Membros utilizarão estes 
critérios na preparação dos seus planos 
evolutivos.

A fim de proporcionar uma abordagem 
harmonizada, a Agência desenvolverá 
critérios de prioridade para as 
substâncias, tendo em vista a sua futura 
avaliação. A definição das prioridades 
far-se-á com base nos riscos. Os critérios 
de avaliação incluirão a tomada em 
consideração dos dados relativos ao 
perigo e à exposição e das gamas de 
tonelagem. A Agência tomará uma 
decisão sobre os critérios a adoptar 
quanto à prioridade das substâncias para 
avaliação futura. Os Estados-Membros 
utilizarão estes critérios na preparação 
dos seus planos evolutivos. Um ponto de 
partida, quer para os critérios de 
prioridade quer para a subsequente 
avaliação, consiste em utilizar os 
recursos humanos disponíveis 
principalmente na avaliação de 
substâncias, relativamente às quais 
haja razões para suspeitar que a sua 
utilização pode constituir um risco 
óbvio para a saúde humana ou o 
ambiente.

Or. sv
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Justificação

Como os recursos humanos são limitados, há que dar a prioridade às substâncias de maior 
risco. A presente formulação torna clara essa prioridade.

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, Miroslav Mikolášik

Alteração 799
Artigo 43-A

A fim de proporcionar uma abordagem 
harmonizada, a Agência desenvolverá 
critérios de prioridade para as substâncias, 
tendo em vista a sua futura avaliação. A 
definição das prioridades far-se-á com base 
nos riscos. Os critérios de avaliação 
incluirão a tomada em consideração dos 
dados relativos ao perigo e à exposição e das 
gamas de tonelagem. A Agência tomará 
uma decisão sobre os critérios a adoptar 
quanto à prioridade das substâncias para 
avaliação futura. Os Estados-Membros 
utilizarão estes critérios na preparação dos 
seus planos evolutivos.

A fim de proporcionar uma abordagem 
harmonizada, a Agência desenvolverá 
critérios de risco para as decisões sobre a 
selecção das substâncias, tendo em vista a 
avaliação. Os critérios de avaliação incluirão 
a tomada em consideração dos dados 
relativos ao perigo e à exposição e das 
gamas de tonelagem. Estes critérios 
especificarão as circunstâncias, em que a 
informação fornecida com base no Título 
II e a avaliação do dossier previsto no 
Título VI sejam considerados insuficientes 
para avaliar e gerir o nível de risco de uma 
substância e do(s) seu(s) usos(s) 
identificado(s). 

Or. it

Justificação

A Agência deveria basear as suas decisões de avaliação em critérios harmonizados e 
transparentes. 
A presente alteração está relacionada com as outras alterações apresentadas aos artigos do 
Título VI: Avaliação das substâncias (Alessandro Foglietta e outros). 
A Agência deveria basear as suas decisões de avaliação em critérios harmonizados e 
transparentes, como por exemplo: 
- considerações relativas a requisitos de informação que excedam o previsto nos Anexos V a 
VIII; 
- agrupamento dos resultados da avaliação do dossier de diversos registos da mesma 
substância ou de substâncias semelhantes; 
- necessidade de resolver os resultados divergentes da avaliação do dossier relativamente a 
diferentes registos da mesma substância ou de substâncias semelhantes. 

A presente alteração está relacionada com as outras alterações apresentadas aos artigos do 
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Título VI: Avaliação das substâncias. (Marcello Vernola e outros).

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 800
Artigo 43-A, nº 1 bis (novo)

1 bis. A Agência utilizará tais critérios para 
estabelecer uma lista das substâncias a 
avaliar prioritariamente. A Agência 
aprovará a referida lista com base num 
parecer emitido pelo Comité dos 
Estados-Membros. As substâncias serão 
incluídas na lista se, quer em resultado de 
uma avaliação do processo por parte de 
uma das autoridades competentes referidas 
no artigo 38º,  quer com base em qualquer 
outra fonte relevante, incluindo a 
informação constante do ou dos processos 
de registo, houver razões para suspeitar 
que a substância constitui um risco para a 
saúde ou para o ambiente, em especial com 
base num dos seguintes elementos:
a) Semelhança estrutural da substância 
com substâncias reconhecidamente 
preocupantes ou com substâncias 
persistentes e susceptíveis de 
bioacumulação que sugira que a 
substância, ou um ou mais dos produtos 
resultantes da sua transformação, tem 
propriedades que suscitam preocupações 
ou se é persistente e susceptível de 
bioacumulação;
b) Tonelagem agregada dos registos 
apresentados por vários registandos;
c)  Efeitos sinergéticos potenciais de uma 
mistura de produtos químicos; 
d)  Efeitos potenciais sobre o 
desenvolvimento dos fetos e a saúde das 
mulheres e das crianças. 

Or. en

Justificação

Relacionada com a alteração ao artigo 43°-A, completa a alteração 36 do relator.
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Alteração apresentada por Mojca Drčar Murko

Alteração 801
Artigo 43-A bis (novo)

a)  A Agência poderá proceder a uma 
verificação de todos os processos de registo 
relativos a substâncias que apenas foram 
registadas em quantidades inferiores a 10 
toneladas a fim de identificar as 
substâncias em relação às quais devem ser 
apresentadas informações complementares 
se forem preenchidos vários dos critérios 
estabelecidos no anexo Ic.
A Agência especificará igualmente, para 
cada combinação dos critérios 
seleccionados, se devem ser apresentadas 
todas as informações referidas no anexo V 
ou informações específicas.
A Agência procederá a uma primeira 
verificação dos processos de registo o mais 
tardar  [13] anos após a entrada em vigor 
do presente regulamento.
b) A Agência informará os registandos das 
substâncias identificadas na sequência da 
verificação e das informações 
complementares que devem ser 
apresentadas. A Agência publicará no seu 
sítio Web uma lista das substâncias 
identificadas na sequência de cada 
verificação.
c)  Os registandos das substâncias 
identificadas e publicadas na sequência de 
uma verificação devem apresentar todas as 
informações referidas no anexo V ou 
informações específicas, como especificado 
pela Agência, no prazo de [três] anos, em 
conformidade com o disposto no artigo 12º.
d)  A Comissão poderá, após ter consultado 
a Agência, tomar a decisão de incluir 
critérios suplementares no anexo Ic ou 
alterar os critérios que já nele figuram, em 
conformidade com o procedimento 
estabelecido no nº 3 do artigo 130º.
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Or. en

Justificação

O actual artigo 43°-A passa a ser o nº 1 do artigo 43°-A.

A fim de permitir uma definição eficaz das prioridades tendo em vista melhorar a recolha de 
informações, é conveniente concentrar a atenção nos processos em relação aos quais são 
maiores as probabilidades de as informações complementares contribuírem para um gestão 
eficaz dos riscos. Os processos que preencham um ou dois dos critérios de prioridade 
estabelecidos no (novo) anexo Ic deveriam beneficiar de um maior nível de prioridade. Estes 
critérios permitiriam igualmente melhorar a eficácia da avaliação dos processos, ao 
proporcionarem um mecanismo equivalente de definição das prioridades para a selecção de 
processos relativos a substâncias de baixo volume sujeitos a avaliação. Em função da 
combinação dos critérios escolhidos, a Agência especificará igualmente se devem ser 
apresentadas as informações referidas no anexo V ou informações específicas. Desta forma, 
poderão ser pedidas todas as informações caso seja necessário ou, nos outros casos, adoptar 
uma abordagem mais selectiva das prioridades exigindo apenas informações específicas. Por 
exemplo, seria possível exigir apenas a indicação dos parâmetros ecotoxicológicos nos casos 
em que apenas sejam prováveis riscos para o ambiente. As informações exigidas devem ser 
especificadas a fim de garantir a certeza jurídica. A Agência deveria igualmente poder 
proceder a mais de uma verificação, a fim de permitir uma utilização mais eficaz dos seus 
recursos. 

A fim de melhorar o acesso à informação e apoiar as PME, é igualmente conveniente que a 
lista das substâncias prioritárias seja publicada no sítio Web da Agência.

Os processos relativos a substâncias prioritárias deveriam ser actualizados dentro de um 
prazo fixado.

Deveria também ser possível incluir novos critérios de prioridade no anexo Ic ou alterar os 
critérios existentes a fim de reflectir novas preocupações ou ter em conta a experiência 
adquirida. O artigo 128º já prevê que os anexos possam ser alterados no âmbito do 
procedimento de comitologia.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, 
Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis e Holger Krahmer

Alteração 802
Artigo 43-A bis, título

Autoridade competente Plano evolutivo comunitário

Or. fr



PE 357.821v01-00 40/42 AM\565933PT.doc

PT

Justificação

Na perspectiva de uma maior eficácia, é importante dispor de um único plano evolutivo 
comunitário, em vez de uma sobreposição de planos evolutivos nacionais. Cabe igualmente à 
Agência realizar esse plano evolutivo, que deve ter em conta as preocupações dos Estados-
Membros.

Para dar resposta às suas obrigações por força do presente artigo, a Agência deverá apoiar-
se não só nos seus recursos internos, mas também numa rede de institutos e de agências 
colocada junto dela. Terá em conta, para a distribuição dos trabalhos, as propostas 
apresentadas pelos Estados-Membros assim como as características das eventuais 
candidaturas avançadas por estes organismos (Françoise Grossetête).

Visa reforçar o papel da Agência na avaliação das substâncias químicas, ao mesmo tempo 
que faz o melhor uso possível dos recursos disponíveis, e em particular, do conhecimento 
especializado já existente nos Estados-Membros.

A presente alteração articula-se com as alterações apresentadas pelos mesmos deputados 
relativas ao Título VI. Este pacote de alterações substituirá as alterações 34 a 36 e 38 a 49 
do projecto de relatório. Esta alteração cobre, em particular, as alterações 36, 38, 39 40 e 41 
do projecto de relatório (Guido Sacconi e outros).

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Alteração 803
Artigo 43-A bis, n° 1

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

1. Com base na ordem dos critérios de 
prioridade definidos nos termos do artigo 
43º-A, a Agência elabora um inventário das 
substâncias de avaliação prioritária 
relativamente às quais, sobretudo em 
resultado de uma avaliação de um processo,
referida no artigo 38.º, das comunicações 
visadas nos artigos 20°, 22° e 35° ou com 
base em qualquer outra fonte relevante, 
incluindo a informação constante do ou dos 
processos de registo, tiver razões para 
suspeitar que a substância constitui um risco 
para a saúde ou para o ambiente, em especial 
com base num dos seguintes elementos:

Or. de

Justificação

A fim de simplificar o procedimento e de obviar a desequilíbrios entre os Estados-Membros 
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em virtude de um procedimento descentralizado, afigura-se oportuno, no quadro da 
avaliação das substâncias, cometer à Agência a atribuição de elaborar o inventário das 
substâncias a avaliar prioritariamente e de determinar quais os Estados-Membros 
competentes para a avaliação das diferentes substâncias. As substâncias a avaliar devem 
constituir objecto de publicação, o que incrementa a transparência do procedimento. 

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 804
Artigo 43.A bis, n° 1

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

Quando a Agência considere necessária 
uma avaliação da substância, adoptará 
uma decisão nos termos dos artigos 43º-A, 
48º e 49º. 

a) Semelhança estrutural da substância 
com substâncias reconhecidamente 
preocupantes ou com substâncias 
persistentes e passíveis de bioacumulação 
que sugira que a substância, ou um ou 
mais dos produtos resultantes da sua 
transformação, tem propriedades que 
suscitam preocupações ou se é persistente e 
passível de bioacumulação;

Em caso de decisão positiva, a Agência 
incluirá a substância em questão num
plano evolutivo, para efeitos  dos artigos 
44º a 46º. Atendendo ao risco existente, 
será conferida prioridade ao plano em 
causa.

b) Tonelagem agregada dos registos 
apresentados por vários registandos.

Or. de

Justificação

A avaliação da substância apenas pode ser implementada quando se encontrem cumpridos os 
critérios previstos no artigo 43º.

A Agência apenas procederá a uma avaliação mais circunstanciada quando a substância e as 
suas utilizações satisfaçam os critérios requeridos para efeitos da avaliação visada no artigo 
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43º-A.  

O procedimento é suprimido, na medida em que a Agência elabora ela própria o plano 
evolutivo.

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

Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González

Alteração 805
Artigo 43-A bis, nº 1

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

1. Caso a Agência considere ser necessário 
avaliar uma substância, deverá tomar uma 
decisão com base nos artigos 43º, 48º e 49º. 
Se a decisão for positiva, a Agência 
incluirá a substância num plano evolutivo 
para efeitos do disposto nos artigos 44° a 
46°. Deve ser dada prioridade ao plano 
evolutivo em função do risco. 

a) Semelhança estrutural da substância 
com substâncias reconhecidamente 
preocupantes ou com substâncias 
persistentes e passíveis de bioacumulação 
que sugira que a substância, ou um ou 
mais dos produtos resultantes da sua 
transformação, tem propriedades que 
suscitam preocupações ou se é persistente e 
passível de bioacumulação;
b) Tonelagem agregada dos registos 
apresentados por vários registandos.

Or. it
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Justificação

Só deverá ser possível proceder à avaliação de uma substância se forem respeitados os 
critérios referidos no artigo 43ºbis. A presente alteração está relacionada com as outras 
alterações apresentadas aos artigos do Título VI: Avaliação das substâncias.

Alteração apresentada por Karin Scheele

Alteração 806
Artigo 43-A bis, n° 1

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

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

a) Semelhança estrutural da substância 
com substâncias reconhecidamente 
preocupantes ou com substâncias 
persistentes e passíveis de bioacumulação 
que sugira que a substância, ou um ou 
mais dos produtos resultantes da sua 
transformação, tem propriedades que 
suscitam preocupações ou se é persistente e 
passível de bioacumulação;

b) Tonelagem agregada dos registos 
apresentados por vários registandos.

Or. de

Justificação

Uma vez que a selecção das substâncias a submeter a avaliação se processa em 
conformidade com as directrizes da Agência (cf. artigo 43°-A) e visto que a decisão a que se 
refere o artigo 44º, em virtude da qual são prescritas eventualmente outras avaliações, é 
acompanhado de justificação, propõe-se que não sejam aqui previstas outras restrições dos 
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motivos subjacentes à necessidade de avaliação de uma substância. Tal permite assegurar 
que o processo de avaliação das substâncias apresente suficiente flexibilidade para ser 
aplicável a novos tipos de risco.

Alteração apresentada por Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Alteração 807
Artigo 43-A bis, nº 1

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

1.  A Agência elaborará um projecto de
plano evolutivo comunitário para efeitos 
dos artigos 44º, 45º e 46º, com base nos 
critérios estabelecidos no artigo 43°-A e se, 
quer em resultado de uma avaliação de um 
processo, quer com base em qualquer outra 
fonte relevante, incluindo a informação 
constante do ou dos processos de registo, 
tiver razões para suspeitar que a substância 
constitui um risco para a saúde ou para o 
ambiente, nomeadamente com base num 
dos seguintes elementos:

a)  Semelhança estrutural da substância com 
substâncias reconhecidamente preocupantes 
ou com substâncias persistentes e passíveis 
de bioacumulação que sugira que a 
substância, ou um ou mais dos produtos 
resultantes da sua transformação, tem 
propriedades que suscitam preocupações ou 
se é persistente e passível de bioacumulação;

a)  Semelhança estrutural da substância com 
substâncias reconhecidamente preocupantes 
ou com substâncias persistentes e passíveis 
de bioacumulação que sugira que a 
substância, ou um ou mais dos produtos 
resultantes da sua transformação, tem 
propriedades que suscitam preocupações ou 
se é persistente e passível de bioacumulação;

b)  Tonelagem agregada dos registos 
apresentados por vários registandos.

b)  Tonelagem agregada dos registos 
apresentados por vários registandos.

A Agência apresentará o projecto de plano 
evolutivo aos Estados-Membros até 31 de 
Dezembro de cada ano.
1 bis.  Os Estados-Membros poderão 
apresentar à Agência observações sobre o 
conteúdo do projecto de plano evolutivo, 
propor a inclusão de novas substâncias no 
plano evolutivo e propor a realização de
uma avaliação por organismos nacionais 
até 31 de Janeiro de cada ano. Um Estado-
Membro não poderá efectuar a avaliação 
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de uma substância cuja inclusão no plano 
evolutivo tenha proposto.
1 ter.  A Agência será responsável pela 
avaliação das substâncias incluídas no 
plano evolutivo comunitário. Para a 
realização dessas avaliações, a Agência 
pode ser assistida pelo(s) organismo(s)  
designado(s) para o efeito por cada Estado-
Membro, seleccionando-o(s) com base nos 
pedidos formulados pelos Estados-
Membros nos termos do nº 1 bis.

Or. en

Justificação

Ver justificação dos mesmos autores da alteração anterior ao artigo 43º-A bis.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 808
Artigo 43-A bis, nº 1

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

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

a) Semelhança estrutural da substância com 
substâncias reconhecidamente preocupantes 
ou com substâncias persistentes e passíveis 
de bioacumulação que sugira que a 
substância, ou um ou mais dos produtos 
resultantes da sua transformação, tem 
propriedades que suscitam preocupações ou 
se é persistente e passível de bioacumulação;

a) Semelhança estrutural da substância com 
substâncias reconhecidamente preocupantes 
ou com substâncias persistentes e passíveis 
de bioacumulação que sugira que a 
substância, ou um ou mais dos produtos 
resultantes da sua transformação, tem 
propriedades que suscitam preocupações ou 
se é persistente e passível de bioacumulação;
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b) Tonelagem agregada dos registos 
apresentados por vários registandos.

b) Tonelagem agregada dos registos 
apresentados por vários registandos.

A Agência submeterá o projecto de plano 
evolutivo aos Estados-Membros até 31 de 
Dezembro de cada ano.
1 bis. Os Estados-Membros poderão 
comunicar à Agência as suas obrigações 
sobre o conteúdo do projecto de plano, 
propor a inscrição de novas substâncias no 
plano evolutivo, bem como propor que os 
organismos nacionais se encarreguem de 
efectuar uma avaliação até 31 de Janeiro 
de cada ano.
1 ter. A Agência será responsável pela 
avaliação das substâncias inscritas no 
plano evolutivo comunitário. Para efeitos 
da avaliação das substâncias, a Agência 
poderá apoiar-se nos organismos de 
especialidade que constam da lista 
estabelecida nos termos do artigo 83º, os 
quais ela seleccionará tendo em conta os 
pedidos apresentados pelos 
Estados-Membros nos termos do nº 1 bis.

Or. fr

Justificação

Ver justificação da mesma deputada referente a uma anterior alteração ao artigo 43º-A bis.

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Alteração 809
Artigo 43-A bis, n° 2

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

2. A Agência publicará o inventário no seu 
sítio Web. A Agência consultará 
previamente o Comité dos 
Estados-Membros previsto no n° 1, alínea 
e), do artigo 72° (a seguir denominado 
"Comité dos Estados-Membros"). 
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as suas observações à Agência ou 
manifestar o seu interesse em avaliar uma 
substância até 31 de Março de cada ano.

Or. de

Justificação

Cf. justificação da alteração anterior ao artigo 43º A bis,  apresentada pelos mesmos autores.

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

Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González + Werner Langen

Alteração 810
Artigo 43-a bis, nº 2

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

2. O mais tardar no dia 28 de Fevereiro de 
cada ano, a Agência submeterá um plano 
evolutivo à aprovação do Comité dos 
Estados-Membros. Este plano evolutivo tem 
um período de vigência de três anos; será 
actualizado anualmente e incluirá as 
substâncias que a Agência tenciona avaliar 
anualmente. A Agência informará o/a 
registando/a e publicará o plano evolutivo 
no seu sítio web.

Or. it

Justificação

Cf. justificação dos mesmos autores para a anterior alteração ao artigo 43ºA bis.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 811
Artigo 43-A bis, nº 2

2. Um plano evolutivo como referido no n.º 
1 abrangerá um período de três anos, será 
anualmente actualizado e especificará as 

2. Um plano evolutivo como referido nos 1 e 
1 bis abrangerá um período de três anos, será 
anualmente actualizado e especificará as 



PE 357.821v01-00 48/42 AM\565933PT.doc

PT

substâncias que o Estado-Membro pretende 
avaliar em cada ano. O Estado-Membro
apresentará o plano evolutivo à Agência e
aos restantes Estados-Membros até 28 de 
Fevereiro de cada ano. A Agência poderá 
apresentar observações e os 
Estados-Membros poderão também enviar 
as suas observações à Agência ou 
manifestar o seu interesse em avaliar uma 
substância até 31 de Março de cada ano.

substâncias que serão avaliadas em cada 
ano ao nível comunitário pela Agência ou, 
se for caso disso, nos Estados-Membros 
que se tenham manifestado nos termos do 
nº 1 ter do artigo 43ºter. A Agência
apresentará o plano evolutivo comunitário  
aos restantes Estados-Membros até 28 de 
Fevereiro de cada ano. 

Or. fr

Justificação

Ver justificação da mesma deputada referente a uma anterior alteração ao artigo 43º-A bis.

Alteração apresentada por Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Alteração 812
Artigo 43-A bis, nº 2

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

2.  O plano evolutivo referido nos nºs 1 e 1 
bis abrangerá um período de três anos, será 
anualmente actualizado e especificará as 
substâncias que serão avaliadas em cada 
ano a nível comunitário pela Agência ou, se 
for caso disso, pelos Estados-Membros que 
tenham formulado um pedido nos termos 
do nº 1 bis. A Agência apresentará o plano 
evolutivo comunitário aos 
Estados-Membros até 28 de Fevereiro de 
cada ano. 

Or. en

Justificação

Ver justificação dos mesmos autores da alteração anterior ao artigo 43º-A bis.

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



AM\565933PT.doc 49/42 PE 357.821v01-00

PT

Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines e María del Pilar Ayuso González

Alteração 813
Artigo 43-A bis, n° 3

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

Suprimido

Or. de

Justificação

Cf. justificação da alteração anterior ao artigo 43º A bis,  apresentada pelos mesmos autores.

 

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Alteração 814
Artigo 43-A bis, n° 3

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

3. O inventário é actualizado anualmente.

Or. de
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Justificação

Cf. justificação da alteração anterior ao artigo 43º A bis,  apresentada pelos mesmos autores.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête,  Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas 
Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis e Holger Krahmer

Alteração 815
Artigo 43-A bis, nº 3

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

3. Nos casos em que não tenham sido 
apresentadas observações relativamente ao 
plano evolutivo comunitário, a Agência  
adoptará esse plano evolutivo. Caso 
contrário, a Agência preparará um novo 
projecto de plano evolutivo, que será 
submetido aos Estados-Membros. Se, 
dentro de um prazo de 30 dias, não tiver 
sido apresentada qualquer nova observação 
sobre o conteúdo do plano evolutivo 
comunitário, a Agência procederá à 
respectiva adopção. Se persistirem opiniões 
divergentes, nomeadamente, caso vários 
Estados-Membros proponham diferentes 
organismos para avaliar a mesma 
substância, a Agência submeterá o referido 
plano à Comissão, que o adoptará nos 
termos do procedimento previsto no nº 3 do 
artigo 130º.

Or. fr

Justificação

Ver justificação da mesma deputada referente a uma anterior alteração ao artigo 43º-A bis.

Alteração apresentada por Werner Langen + Françoise Grossetête + Anja Weisgerber + Guido 
Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo 

Chatzimarkakis, Holger Krahmer + 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 816
Artigo 43-A bis, n° 4
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4. Nos casos em que dois ou mais 
Estados-Membros tenham incluído a 
mesma substância nos seus projectos de 
planos evolutivos ou, após a apresentação 
dos mesmos, tenham manifestado interesse 
na avaliação da mesma substância, a 
autoridade competente para efeitos dos 
artigos 44.º, 45.º e 46.º será determinada de 
acordo com o procedimento estabelecido 
nos segundo, terceiro e quarto parágrafos. 

Suprimido

A Agência apresentará o assunto ao Comité 
dos Estados-Membros previsto no n.º 1, 
alínea e), do artigo 72.º, a seguir designado 
“Comité dos Estados-Membros”, a fim de 
decidir qual a autoridade que actuará como 
autoridade competente, tendo em conta o 
princípio de que a distribuição das 
substâncias pelos Estados-Membros deve 
reflectir a respectiva proporção no produto 
interno bruto comunitário. Sempre que tal 
for possível, será dada prioridade aos 
Estados-Membros que já tenham realizado 
avaliações de processos da substância em 
causa, ao abrigo dos artigos 39.º a 43.º.

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

Se o Comité dos Estados-Membros não 
chegar a acordo por unanimidade, a 
Agência apresentará as opiniões 
divergentes à Comissão, que decidirá qual 
a autoridade que actuará como autoridade 
competente, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 3 do artigo 
130.º, os Estados-Membros adoptarão em 
conformidade os seus planos evolutivos 
finais.

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

Or. de

Justificação

Cf. justificação da alteração anterior ao artigo 43º A bis,  apresentada pelos mesmos autores.  

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Alteração 817
Artigo 43-A bis, n° 4

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

4. Em articulação com o Comité dos 
Estados-Membros, a Agência designará os 
Estados-Membros responsáveis pela 
avaliação das substâncias constantes do 
inventário.

A Agência apresentará o assunto ao Comité 
dos Estados-Membros previsto no n.º 1, 
alínea e), do artigo 72.º, a seguir designado 
“Comité dos Estados-Membros”, a fim de 
decidir qual a autoridade que actuará como 
autoridade competente, tendo em conta o 
princípio de que a distribuição das 
substâncias pelos Estados-Membros deve 
reflectir a respectiva proporção no produto 
interno bruto comunitário. Sempre que tal 
for possível, será dada prioridade aos 
Estados-Membros que já tenham realizado 
avaliações de processos da substância em 
causa, ao abrigo dos artigos 39.º a 43.º.
Se o Comité dos Estados-Membros não 
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chegar a acordo por unanimidade, a 
Agência apresentará as opiniões 
divergentes à Comissão, que decidirá qual 
a autoridade que actuará como autoridade 
competente, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 3 do artigo 
130.º, os Estados-Membros adoptarão em 
conformidade os seus planos evolutivos 
finais.
Se, no prazo de 60 dias após o envio para o 
Comité dos Estados-Membros, este chegar 
a um acordo unânime, os 
Estados-Membros em causa adoptarão em 
conformidade os seus planos evolutivos 
finais. A autoridade competente será a 
autoridade competente do Estado-Membro 
que incluiu a substância no seu plano 
evolutivo final.

Or. de

Justificação

Cf. justificação da alteração anterior ao artigo 43º A bis,  apresentada pelos mesmos autores.  

Alteração apresentada por Werner Langen + Anja Weisgerber + 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 818
Artigo 43-A bis, n° 5

5. Assim que se tiverem determinado as 
autoridades competentes, a Agência 
publicará no seu sítio Web os planos 
evolutivos finais.

Suprimido

Or. de

Justificação

Cf. justificação da alteração anterior ao artigo 43º A bis,  apresentada pelos mesmos autores.  
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Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Alteração 819
Artigo 43-A bis, n° 5

5. Assim que se tiverem determinado as 
autoridades competentes, a Agência 
publicará no seu sítio Web os planos 
evolutivos finais.

5. Os Estados-Membros designados (a 
seguir denominados "autoridades 
competentes" para efeitos dos artigos 44°, 
45° e 46°) avaliarão todas as substâncias 
em consonância com o presente capítulo.

Or. de

Justificação

Cf. justificação da alteração anterior ao artigo 43º A bis,  apresentada pelos mesmos autores.

Alteração apresentada por Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Alteração 820
Artigo 43-A bis, nº 5

5.  Assim que se tiverem determinado as 
autoridades competentes, a Agência 
publicará no seu sítio Web os planos 
evolutivos finais.

5. A Agência publicará no seu sítio Web os 
planos evolutivos finais.

Or. en

Justificação

Ver justificação dos mesmos autores da alteração anterior ao artigo 43º-A bis.

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber + Werner 
Langen + Françoise Grossetête + Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, 

Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + 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 821
Artigo 43-A bis, n° 6

6. A autoridade competente identificada em 
conformidade com os n.os 1 a 4 avaliará 

Suprimido
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todas as substâncias do seu plano evolutivo 
em conformidade com o presente capítulo.

Or. de

Justificação

Cf. justificação da alteração anterior ao artigo 43º A bis,  apresentada pelos mesmos autores.

Alteração apresentada por Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt

Alteração 822
Artigo 43-A bis, nº 6 bis (novo)

6 bis. Um Estado-Membro pode em 
qualquer altura notificar uma nova 
substância à Agência se estiver na posse de 
informações que indiciem um risco para a 
saúde humana ou para o ambiente. A 
Agência incluirá, se for caso disso, essa 
substância na lista de substâncias que 
devem ser avaliadas no âmbito do plano 
evolutivo.

Or. en

Justificação

Ver justificação dos mesmos autores da alteração anterior ao artigo 43º-A bis.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Alteração 823
Artigo 43-A bis, nº 6 bis (novo)

6 bis. Um Estado-Membro pode em 
qualquer altura incluir uma ou várias 
substâncias no seu plano evolutivo se 
surgirem informações sobre um risco para 
a saúde humana ou para o ambiente. O 
Estado-Membro deve notificar a Agência 
da sua intenção de incluir essa substância 
no seu plano evolutivo. Se mais do que um 
Estado-Membro notificar a Agência 
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relativamente à mesma substância, o 
primeiro Estado-Membro notificante será 
incumbido da avaliação da substância.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa garantir que os Estados-Membros possam proceder à avaliação de uma 
substância se surgirem novas informações, quer a substância figure ou não no seu plano 
evolutivo.

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 824
Artigo 43-A bis, nº 6 bis (novo)

6 bis. Um Estado-Membro pode acrescentar 
a qualquer momento uma substância ao 
seu plano evolutivo, se surgir uma 
informação relativa a um risco para a 
saúde humana ou para o ambiente.
Esse Estado-Membro informará a Agência 
sobre a sua intenção de acrescentar uma 
substância ao seu plano evolutivo.
Se mais que um Estado-Membro enviar 
uma notificação à Agência a respeito da 
mesma substância, o Comité dos 
Estados-Membros decidirá qual o Estado-
Membro que efectuará a respectiva 
avaliação.

Or. fr

Justificação

É essencial que as autoridades dos Estados-Membros possam guardar um poder de iniciativa 
para requerer a realização de uma avaliação, sempre que surjam novas informações 
relativas a um risco para a saúde ou para o ambiente.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 825
Artigo 43-A bis, nº 6 bis (novo)
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6 bis. Um Estado-Membro pode em 
qualquer altura notificar uma nova 
substância à Agência se estiver na posse de 
informações que indiciem um risco para a 
saúde humana ou para o ambiente. A 
Agência incluirá, se for caso disso, essa 
substância na lista de substâncias que 
devem ser avaliadas no âmbito do plano 
evolutivo.
Todavia, se a Agência decidir não incluir a 
substância na lista de substâncias a avaliar, 
um Estado-Membro pode proceder à 
avaliação dessa substância. O Estado-
Membro deve notificar a Agência da sua 
intenção de efectuar uma avaliação.

Or. en

Justificação

Importa garantir que os Estados-Membros sejam autorizados a avaliar uma substância 
mesmo que a Agência decida não o fazer.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 826
Artigo 44, n° 1

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

1. Se a Agência considerar que, além dos 
requisitos fixados nos artigos 9º, 12º e 13º, 
são necessários dados complementares, 
preparará um projecto de decisão, indicando 
os motivos para exigir ao(s) registando(s) a 
apresentação de informações 
complementares. A decisão será adoptada 
segundo o procedimento previsto nos artigos 
48.º e 49.º.

Or. de

Justificação

Alteração lógica, porquanto é a Agência a entidade competente e não as autoridades dos 
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Estados-Membros.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 827
Artigo 44, n° 1

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

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

Or. de

Justificação

A presente alteração insere-se no contexto da alteração ao artigo 38º.

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

Alteração 828
Artigo 44, nº 1

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

1. Se a Agência considerar que são 
necessárias informações complementares ao 
ficheiro contendo os dados essenciais 
referidos no artigo 9° e à proposta de 
ensaios do registando, preparará um 
projecto de decisão, devidamente justificada, 
incluindo uma análise de risco, para exigir 
ao(s) registando(s) a apresentação de 
informações complementares. A decisão 
será adoptada segundo o procedimento 
previsto nos artigos 48.º e 49.º.

Or. it
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Justificação

Os critérios para o pedido de informações complementares devem assentar nos riscos. A 
presente alteração está relacionada com as outras alterações apresentadas aos artigos do 
Título VI: Avaliação das substâncias. 

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 829
Artigo 44, nº 2

2. O registando apresentará à Agência as 
informações exigidas.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Na perspectiva de uma maior eficácia, é importante dispor de um único plano evolutivo 
comunitário, em vez de uma sobreposição de planos evolutivos nacionais. Cabe igualmente à 
Agência realizar esse plano evolutivo, que deve ter em conta as preocupações dos Estados-
Membros (Françoise Grossetête).

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 830
Artigo 44, nº 3

3. No prazo de 12 meses após a publicação 
do plano evolutivo no sítio Web da Agência, 
elaborar-se-á um projecto de decisão 
exigindo ao(s) registando(s) informações 
complementares.

Suprimido

Or. fr
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Justificação

Na perspectiva de uma maior eficácia, é importante dispor de um único plano evolutivo 
comunitário, em vez de uma sobreposição de planos evolutivos nacionais. Cabe igualmente à 
Agência realizar esse plano evolutivo, que deve ter em conta as preocupações dos Estados-
Membros (Françoise Grossetête).

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 831
Artigo 44, n° 3

3. No prazo de 12 meses após a publicação 
do plano evolutivo no sítio Web da Agência, 
elaborar-se-á um projecto de decisão 
exigindo ao(s) registando(s) informações 
complementares.

3. No prazo de 12 meses após a publicação 
do inventário a que se refere o n° 1 ter do 
artigo 43°-A, elaborar-se-á um projecto de 
decisão exigindo ao(s) registando(s) 
informações complementares. A inclusão de 
uma substância no inventário, em 
conformidade com o disposto no n° 1 bis do 
artigo 43°-A, implica o início de um novo 
prazo de 12 meses para essa substância.
Caso, decorridos 12 meses após a inclusão 
de uma substância no inventário, nos 
termos do n° 1 bis do artigo 43°-A, a 
Agência não tenha elaborado qualquer 
decisão, a avaliação é dada por concluída.

Or. de

Justificação

A presente alteração insere-se no contexto da alteração ao artigo 38°. No intuito de 
assegurar um procedimento eficaz, deve ser imposto à Agência um prazo para a elaboração 
do projecto de decisão.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 832
Artigo 44, n° 4

4. Quando a autoridade competente 
concluir as suas actividades de avaliação 
ao abrigo dos n.os 1, 2, e 3, notificará a 
Agência desse facto no prazo de 12 meses a 
contar do início da avaliação da 

Suprimido
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substância. Se este prazo for ultrapassado, 
a avaliação será considerada como 
concluída.

Or. de

Justificação

A presente alteração insere-se no contexto da alteração ao artigo 38° e ao n° 3 do artigo 44°.

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

Werner Langen

Alteração 833
Artigo 44, nº  4

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

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

Or. it

Justificação

A presente alteração é coerente com as modificações solicitadas tendo em vista concentrar o 
processo na Agência. Está relacionada com as outras alterações apresentadas aos artigos do 
Título VI: Avaliação das substâncias (Marcello Vernola & outros). 

Alteração consequente, uma vez que a competência recai na Agência, não na autoridade do 
Estado-Membro. (Werner Langen)

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

Krahmer

Alteração 834
Artigo 44, nº 4

4. Quando a autoridade competente concluir 
as suas actividades de avaliação ao abrigo 

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

n.os 1, 2, e 3, notificará os Estados-Membros
desse facto no prazo de 12 meses a contar do 
início da avaliação da substância. Se este 
prazo for ultrapassado, a avaliação será 
considerada como concluída.

Or. fr

Justificação

Na perspectiva de uma maior eficácia, é importante dispor de um único plano evolutivo 
comunitário, em vez de uma sobreposição de planos evolutivos nacionais. Cabe igualmente à 
Agência realizar esse plano evolutivo, que deve ter em conta as preocupações dos Estados-
Membros (Françoise Grossetête).

Visa reforçar o papel da Agência na avaliação das substâncias químicas, ao mesmo tempo 
que faz o melhor uso possível dos recursos disponíveis, e em particular, do conhecimento 
especializado já existente nos Estados-Membros.

A presente alteração articula-se com as alterações apresentadas pelos mesmos deputados 
relativas ao Título VI. Este pacote de alterações substituirá as alterações 34 a 36 e 38 a 49 
do projecto de relatório.

Esta alteração substitui, em particular, a alteração 43 do projecto de relatório (Guido 
Sacconi e outros).

Alteração apresentada por Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Alteração 835
Artigo 45, nº 1

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

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

Or. en
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Justificação

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

Relacionada com as alterações ao título VI dos mesmos autores. Este conjunto de alterações 
substitui as alterações 34 a 36 e 38 a 49 do projecto de relatório. 

Esta alteração substitui a alteração 44 do projecto de relatório (Guido Sacconi e outros)

Assegura a coerência com as alterações anteriores (Françoise Grossetête).

Alteração apresentada por Anja Weisgerber, Werner Langen + Marcello Vernola, Amalia 
Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De 

Michelis e Miroslav Mikolášik

Alteração 836
Artigo 45, n° 2

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

Suprimido

Or. de

Justificação

A presente alteração insere-se no contexto da alteração ao artigo 38° (Anja Weisgerber).

Alteração necessária, uma vez que a competência incumbe à Agência e não à autoridade dos 
Estados-Membros. 

A presente alteração é coerente com as modificações solicitadas tendo em vista concentrar o 
processo na Agência. Está relacionada com as outras alterações apresentadas aos artigos do 
Título VI: Avaliação das substâncias (Marcello Vernola & outros).
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Alteração apresentada por Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Alteração 837
Artigo 45, nº 2

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

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

Or. en

Justificação

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

Relacionada com as alterações ao título VI dos mesmos autores. Este conjunto de alterações 
substitui as alterações 34 a 36 e 38 a 49 do projecto de relatório. 

Esta alteração substitui a alteração 44 do projecto de relatório (Guido Sacconi e outros)

Assegura a coerência com as alterações anteriores (Françoise Grossetête).

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 838
Artigo 46, n° 2

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

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

Or. de

Justificação

A presente alteração é coerente com a alteração ao artigo 38°.

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

Werner Langen

Alteração 839
Artigo 46, nº  2

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

2. A Agência informará a Comissão, a
Agência, o registando e as autoridades 
competentes dos restantes Estados-Membros 
das conclusões que tirou sobre o uso a dar às 
informações obtidas para efeitos do nº 3 do 
artigo 56° e do nº 2 do artigo 66°.  

Or. it

Justificação

A presente alteração justifica-se pela decisão de concentrar toda a gestão do processo de 
avaliação na Agência. Está relacionada com as outras alterações apresentadas aos artigos 
do Título VI: Avaliação das substâncias. (Marcello Vernola & outros).  

As informações obtidas com a avaliação deveriam, se possível, ser utilizadas para 
procedimentos de autorização ou de restrição. (Werner Langen)

Alteração apresentada por Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Alteração 840
Artigo 46, nº 2



PE 357.821v01-00 66/42 AM\565933PT.doc

PT

2.  Depois de completada a avaliação da 
substância, a autoridade competente
utilizará as informações obtidas nesta 
avaliação para efeitos do nº 3 do artigo 56º e 
do nº 2 do artigo 66º e transmiti-las-á à 
Comissão, à Agência e aos restantes
Estados-Membros. A autoridade 
competente informará a Comissão, a 
Agência, o registando e as autoridades 
competentes dos restantes
Estados-Membros das conclusões que tirou 
sobre o uso a dar às informações obtidas.

2.  Depois de completada a avaliação da 
substância, a Agência utilizará as 
informações obtidas nesta avaliação para 
efeitos do nº 3 do artigo 56º e do nº 2 do 
artigo 66º e transmiti-las-á à Comissão e aos 
Estados-Membros. A Agência informará a 
Comissão, o registando e os
Estados-Membros das conclusões que tirou 
sobre o uso a dar às informações obtidas.

Or. en

Justificação

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

Relacionada com as alterações ao título VI dos mesmos autores. Este conjunto de alterações 
substitui as alterações 34 a 36 e 38 a 49 do projecto de relatório.

Assegura a coerência com as alterações anteriores (Françoise Grossetête).

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 841
Artigo 46, n° 2

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

2.  A Agência informará a Comissão, o 
registando e as autoridades competentes dos 
restantes Estados-Membros das conclusões 
que tirou sobre o uso a dar às informações 
obtidas para efeitos do nº 3 do  artigo 56º e 
do nº 2 do artigo 66º.

Or. de
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Justificação

As informações obtidas no contexto da avaliação serão eventualmente susceptíveis de 
utilização no contexto dos procedimentos de autorização ou restrição.

Alteração apresentada por Mojca Drčar Murko

Alteração 842
Artigo 46 bis (novo)

Artigo 46º bis
1.  A Agência examinará as informações 
apresentadas nos termos do artigo 43º-A, a 
fim de verificar se as informações 
satisfazem os requisitos aplicáveis à 
combinação de critérios estabelecidos no 
anexo Ic.
2.  Com base numa análise efectuada nos 
termos do nº 1, a Agência pode preparar 
um projecto de decisão que exija que o(s) 
registando(s) apresentem qualquer 
informação necessária para que o(s) 
registo(s) cumpram os requisitos de 
informação pertinentes dentro de um prazo 
específico.
2.   A Agência informará a Comissão, os 
Estados-Membros e o(s) registando(s) das  
conclusões que tirou, indicando se 
recomenda uma avaliação da substância ou 
a adopção de medidas de gestão dos riscos 
a nível comunitário.

Or. en

Justificação

A Agência deveria verificar se cada registo está completo e em conformidade, a fim de 
verificar se os registandos cumpriram todos os requisitos do artigo 43°-A. A Agência deveria 
igualmente ter a possibilidade de, com base nas informações disponíveis, formular 
imediatamente uma recomendação no sentido da avaliação da substância ou da adopção de 
medidas de gestão dos riscos a nível comunitário.
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Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Alteração 843
Artigo 47, parte introdutória

Aos produtos intermédios isolados nas 
instalações não se aplicará a avaliação dos 
processos nem das substâncias. Contudo, 
caso possa demonstrar-se que a utilização 
de um produto intermédio isolado nas 
instalações provoca um risco equivalente 
ao nível de preocupação decorrente da 
utilização de substâncias a incluir no anexo 
XIII de acordo com o artigo 54º, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
em cujo território estão situadas as 
instalações poderá:

Aos produtos intermédios isolados nas 
instalações não se aplicará a avaliação dos 
processos nem das substâncias. Contudo, 
caso a autoridade competente de um 
Estado-Membro possa apresentar provas da 
existência de um risco não adequadamente 
controlado decorrente da utilização de 
substâncias a incluir no anexo XIII de 
acordo com o artigo 54º, a autoridade 
competente do Estado-Membro em cujo 
território estão situadas as instalações 
poderá:

Or. en

Justificação

O texto da Comissão coloca um pesado ónus da prova num Estado-Membro antes de este 
estar habilitado a pedir informações complementares sobre a segurança dos produtos
intermédios. Esta alteração reduz o ónus da prova em questão.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 844
Artigo 47, parte introdutória

Aos produtos intermédios isolados nas 
instalações não se aplicará a avaliação dos 
processos nem das substâncias. Contudo, 
caso possa demonstrar-se que a utilização 
de um produto intermédio isolado nas 
instalações provoca um risco equivalente 
ao nível de preocupação decorrente da 
utilização de substâncias a incluir no anexo 
XIII de acordo com o artigo 54.º, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
em cujo território estão situadas as 
instalações poderá:

A Agência e a autoridade competente do 
Estado-Membro em cujo território estão 
situadas as instalações poderão exigir 
informações relativas aos produtos 
intermédios existentes nas instalações, em 
conformidade com o artigo 16º. A Agência 
poderá avaliar as referidas informações 
nos termos do artigo 40º.

Or. de
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Justificação

A Agência e a autoridade competente dos Estados-Membros devem ter a possibilidade de 
proceder à verificação dos produtos intermédios.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 845
Artigo 47, parte introdutória

Aos produtos intermédios isolados nas 
instalações não se aplicará a avaliação dos 
processos nem das substâncias. Contudo, 
caso possa demonstrar-se que a utilização 
de um produto intermédio isolado nas 
instalações provoca um risco equivalente 
ao nível de preocupação decorrente da 
utilização de substâncias a incluir no anexo 
XIII de acordo com o artigo 54º, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
em cujo território estão situadas as 
instalações poderá:

Aos produtos intermédios isolados nas 
instalações não se aplicará a avaliação dos 
processos nem das substâncias. Contudo, no 
caso dos produtos intermédios que 
cumpram os critérios estabelecidos no
artigo 54º, a autoridade competente poderá:

Or. en

Justificação

Os produtos intermédios que cumprem os critérios de classificação como substâncias que 
suscitam uma grande preocupação podem constituir um risco para os trabalhadores e a 
exposição a estas substâncias deve ser minimizada. Por conseguinte, a disponibilidade de 
alternativas aos produtos intermédios que satisfaçam estes critérios deveria ser examinada, 
tendo em vista a utilização de substâncias mais seguras. Esta medida contribuiria igualmente 
para melhorar a aplicação da legislação em vigor relativa à segurança dos trabalhadores.

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

Alteração 846
Artigo 47, parte introdutória 

Aos produtos intermédios isolados nas 
instalações não se aplicará a avaliação dos 
processos nem das substâncias. Contudo, 
caso possa demonstrar-se que a utilização de 
um produto intermédio isolado nas 

Aos produtos intermédios isolados nas 
instalações não se aplicará a avaliação dos 
processos nem das substâncias. Contudo, 
caso possa demonstrar-se que a utilização de 
um produto intermédio isolado nas 
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instalações provoca um risco equivalente ao 
nível de preocupação decorrente da 
utilização de substâncias a incluir no anexo 
XIII de acordo com o artigo 54.º, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
em cujo território estão situadas as 
instalações poderá:

instalações provoca um risco equivalente ao 
nível de preocupação decorrente da 
utilização de substâncias a incluir no anexo 
XIII de acordo com o artigo 54.º, a Agência
poderá:

Or. it

Justificação

A presente alteração justifica-se pela decisão de concentrar toda a gestão do processo de 
avaliação na Agência. Está relacionada com as outras alterações apresentadas aos artigos 
do Título VI: Avaliação das substâncias.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 847
Artigo 47, alínea a)

a) Solicitar ao registando que apresente 
informações complementares directamente 
relacionadas com o risco identificado. Esse 
pedido será acompanhado por uma 
justificação escrita;

Suprimido

Or. de

Justificação

Cf. justificação da alteração apresentada por Werner Langen ao artigo 47º, parte 
introdutória.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 848
Artigo 47, alínea a)

a)  Solicitar ao registando que apresente 
informações complementares directamente 
relacionadas com o risco identificado. Esse 
pedido será acompanhado por uma 
justificação escrita;

a)  Solicitar ao registando que apresente 
informações complementares, 
nomeadamente sobre a disponibilidade de 
alternativas e um plano de substituição;
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Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração apresentada por Carl Schlyter e outros à parte introdutória do 
artigo 47º.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 849
Artigo 47, alínea b)

b) Examinar toda a informação 
apresentada e, se necessário, tomar as 
medidas apropriadas para reduzir os riscos 
determinados em relação às instalações em 
questão.

Suprimido

Or. de

Justificação

Cf. justificação da alteração apresentada por Werner Langen ao artigo 47º, parte 
introdutória.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 850
Artigo 47, alínea b)

b)  Examinar toda a informação apresentada 
e, se necessário, tomar as medidas 
apropriadas para reduzir os riscos 
determinados em relação às instalações em 
questão.

b)  Examinar toda a informação apresentada 
e, se necessário, tomar as medidas 
apropriadas para reduzir os riscos, 
nomeadamente se existirem alternativas 
mais seguras.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração apresentada por Carl Schlyter e outros à parte introdutória do 
artigo 47º.
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Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Alteração 851
Artigo 47, parágrafo 2

O procedimento referido no primeiro 
parágrafo só poderá ser intentado pela 
autoridade competente aí referida.

Suprimido

Or. de

Justificação

Cf. justificação da alteração apresentada por Carl Schlyter et altri ao artigo 47º, parte 
introdutória.

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

Miroslav Mikolášik

Alteração 852
Artigo 48, n° 1

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

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

Or. de

Justificação

O fabrico e/ou importação são amiúde suspensos temporariamente, nomeadamente em 
virtude de problemas de ordem económica, de obras, etc. Importa que tal seja viável sem 
implicar que o registo perca automaticamente a sua validade. (Werner Langen)

No interesse de simplificação e concentração do processo, a Agência deve ser responsável 
pelo processo de avaliação e dispor do poder único de decisão sobre todos os aspectos de 
avaliação. Com base na alteração apresentada ao artigo 43ºbis, só quando um fabricante 
tenha cessado definitivamente a actividade se poderá legitimamente considerar que um 
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registo deixou de ser válido. Existem casos em que o fabrico foi interrompido 
temporariamente devido a problemas financeiros, dificuldades de instalação, etc., não 
havendo qualquer razão para considerar que o registo não é válido. Este aspecto deve ficar 
claro no texto. A presente alteração está relacionada com as outras alterações apresentadas 
aos artigos do Título VI: Avaliação das substâncias. (Marcello Vernola)

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 853
Artigo 48, n° 2

2. Caso um registando tiver cessado o 
fabrico ou a importação da substância, 
informará desse facto a autoridade 
competente e, consequentemente, o seu 
registo deixará de ser válido e não poderão
ser-lhe exigidas quaisquer informações 
complementares relativamente a essa 
substância, a não ser que apresente um 
novo registo.

2. Caso um registando tiver cessado o 
fabrico ou a importação da substância, 
informará desse facto a Agência e, 
consequentemente, suspendem-se as 
obrigações atinentes ao registo e, durante 
esse período, não poderão ser exigidas 
quaisquer informações relativamente a essa 
substância. Se o registando cessar 
definitivamente o fabrico ou a importação 
da substância, o seu registo perde a 
validade decorrido um ano, a não ser que o 
registando transmita a terceiros os direitos 
atinentes ao registo antes da expiração 
referido prazo.

Or. de

Justificação

O fabrico e/ou importação são amiúde suspensos temporariamente, nomeadamente em 
virtude de problemas de ordem económica, de obras, etc. Importa que tal seja viável sem 
implicar que o registo perca automaticamente a sua validade.

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

Alteração 854
Artigo 48, nº 2

2. Caso um registando tiver cessado o 
fabrico ou a importação da substância, 
informará desse facto a autoridade 
competente e, consequentemente, o seu 
registo deixará de ser válido e não poderão 
ser-lhe exigidas quaisquer informações 
complementares relativamente a essa 

2. Caso um registando tiver cessado 
definitivamente o fabrico ou a importação 
da substância, informará desse facto a 
Agência e, consequentemente, o seu registo 
deixará de ser válido e não poderão ser-lhe 
exigidas quaisquer informações 
complementares relativamente a essa 
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substância, a não ser que apresente um novo 
registo.

substância, a não ser que apresente um novo 
registo.

Or. it

Justificação

No interesse de simplificação e concentração do processo, a Agência deve ser responsável 
pelo processo de avaliação e dispor do poder único de decisão sobre todos os aspectos de 
avaliação. Com base na alteração apresentada ao artigo 43ºbis, só quando um fabricante 
tenha cessado definitivamente a actividade se poderá legitimamente considerar que um 
registo deixou de ser válido. Existem casos em que o fabrico foi interrompido 
temporariamente devido a problemas financeiros, dificuldades de instalação, etc., não 
havendo qualquer razão para considerar que o registo não é válido. Este aspecto deve ficar 
claro no texto. A presente alteração está relacionada com as outras alterações apresentadas 
aos artigos do Título VI: Avaliação das substâncias.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 855
Artigo 48, n°  3

3. O registando pode cessar o fabrico ou a 
importação da substância após a recepção 
do projecto de decisão. Nestes casos, 
informará desse facto a autoridade 
competente e, consequentemente, o seu 
registo deixará de ser válido e não poderão 
ser-lhe exigidas quaisquer informações 
complementares relativamente a essa 
substância, a não ser que apresente um 
novo registo.

3. O nº 1 é aplicável nos casos em que o 
registando cesse o fabrico ou a importação 
da substância após recepção do projecto de 
decisão.

Or. de

Justificação

O fabrico e/ou importação são amiúde suspensos temporariamente, nomeadamente em
virtude de problemas de ordem económica, de obras, etc. Importa que tal seja viável sem 
implicar que o registo perca automaticamente a sua validade.
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Alteração apresentada por Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Alteração 856
ARTIGO 48, NÚMERO 3

3. O registando pode cessar o fabrico ou a 
importação da substância após a recepção do 
projecto de decisão. Nestes casos, informará 
desse facto a autoridade competente e, 
consequentemente, o seu registo deixará de 
ser válido e não poderão ser-lhe exigidas 
quaisquer informações complementares 
relativamente a essa substância, a não ser 
que apresente um novo registo.

3. O registando pode cessar definitivamente 
o fabrico ou a importação da substância após 
a recepção do projecto de decisão. Nestes 
casos, informará desse facto a Agência e, 
consequentemente, o seu registo deixará de 
ser válido e não poderão ser-lhe exigidas 
quaisquer informações complementares 
relativamente a essa substância, a não ser 
que apresente um novo registo. 

Or. it

Justificação

No interesse de simplificação e concentração do processo, a Agência deve ser responsável 
pelo processo de avaliação e dispor do poder único de decisão sobre todos os aspectos de 
avaliação. Com base na alteração apresentada ao artigo 43ºbis, só quando um fabricante 
tenha cessado definitivamente a actividade se poderá legitimamente considerar que um 
registo deixou de ser válido. Existem casos em que o fabrico foi interrompido 
temporariamente devido a problemas financeiros, dificuldades de instalação, etc., não 
havendo qualquer razão para considerar que o registo não é válido. Este aspecto deve ficar 
claro no texto. A presente alteração está relacionada com as outras alterações apresentadas 
aos artigos do Título VI: Avaliação das substâncias.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 857
Artigo 48, n° 3 bis (novo)

3 bis. O disposto nos n°s 1 a 3 é aplicável 
"mutatis mutandis" aos projectos de 
decisão da Agência referidos no artigo 44°.

Or. de

Justificação

A presente alteração insere-se no contexto da alteração ao artigo 38°.
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Alteração apresentada por Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Alteração 858
Artigo 49, nº  1

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

1. A Agência enviará os seus projectos de 
decisão, assim como as observações, na 
acepção dos artigos 39º, 40º, 41, 43º, 43º A 
bis e 44º, às autoridades competentes dos 
outros Estados-Membros.

Or. it

Justificação

A presente alteração justifica-se pela decisão de concentrar toda a gestão do processo de 
avaliação na Agência. Está relacionada com as outras alterações apresentadas aos artigos 
do Título VI: Avaliação das substâncias.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Chris Davies

Alteração 859
Artigo 49, nº 1

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

1.  A Agência enviará o seu projecto de 
decisão ou o projecto de decisão elaborado 
pelo organismo competente de um Estado-
Membro em conformidade com os artigos 
39º, 40º ou 44º em conjunto com as 
eventuais observações das partes 
interessadas, do Centro Europeu de 
Validação de Métodos Alternativos de 
Ensaio (CEVMA), do registando ou do 
utilizador a jusante, especificando a forma 
como foram levadas em consideração. 

Or. en
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Justificação

Versão alterada da nova alteração aos nºs 1 a 4 do artigo 49º apresentada por vários 
autores, com uma modificação do nº 1 (ver texto sublinhado).

As observações deveriam incluir as formuladas pelas partes interessadas e pelo Centro 
Europeu de Validação de Métodos Alternativos de Ensaio (CEVMA (Caroline Lucas e 
outros).

Relacionada com as alterações aos nºs 1 bis, 1 ter e 2 do artigo 39º. Todas as observações 
recebidas em conformidade com os nºs 1 bis e 1 ter do artigo 39º deveriam ser transmitidas 
em conjunto com as observações do registando ou do utilizador a jusante, a fim de serem 
examinadas pela Agência e pelas autoridades competentes dos outros Estados-Membros 
(Chris Davies).

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 860
Artigo 49, n° 1

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

1. A Agência enviará os seus projectos de 
decisão, assim como as observações, na 
acepção dos artigos 40º, 41º, 43º-A bis e 
44º, às autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros.

Or. de

Justificação

Alteração lógica, porquanto é a Agência a entidade competente e não as autoridades dos 
Estados-Membros.

Alteração apresentada por Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête, 

Alteração 861
Artigo 49, nº 1
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1.  A autoridade competente de um 
Estado-Membro notificará à Agência o seu 
projecto de decisão em conformidade com 
os artigos 39º, 40º ou 44º em conjunto com 
as eventuais observações do registando ou 
do utilizador a jusante, especificando a 
forma como foram levadas em consideração. 
A Agência enviará esse projecto de decisão,
assim como as observações, às autoridades 
competentes dos outros Estados-Membros.

1.  A Agência enviará o seu projecto de 
decisão ou o projecto de decisão elaborado 
pelo organismo competente de um Estado-
Membro em conformidade com os artigos 
39º, 40º ou 44º em conjunto com as 
eventuais observações das partes 
interessadas, do Centro Europeu de 
Validação de Métodos Alternativos de 
Ensaio (CEVMA), do registando ou do 
utilizador a jusante, especificando a forma 
como foram levadas em consideração.

Or. en

Justificação

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

Relacionada com as alterações ao título VI dos mesmos autores. Este conjunto de alterações 
substitui as alterações 34 a 36 e 38 a 49 do projecto de relatório.

Esta alteração substitui as alterações 48 e 49 do projecto de relatório (Guido Sacconi e 
outros).

No âmbito de um procedimento harmonizado, e afim de evitar disparidades, a análise das 
propostas de ensaios deveria ser efectuada pela Agência, a qual será apoiada por uma rede 
europeia de agências e de institutos de avaliação (Françoise Grossetête). 

Alteração apresentada por Guido Sacconi, Chris Davies + Carl Schlyter, Caroline Lucas, 
Hiltrud Breyer + Françoise Grossetête

Alteração 862
Artigo 49, nº 2

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

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

Or. en
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Justificação

Ver justificação da alteração ao nº 1 do artigo 49º.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 863
Artigo 49, n° 2

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

2. No prazo de 30 dias a contar do envio, as 
autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros poderão propor à Agência 
alterações ao projecto de decisão.

Or. de

Justificação

Cf. justificação da alteração ao nº 1 do artigo 49º.

Alteração apresentada por Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Bairbre de Brún, Miroslav Mikolášik

Alteração 864
Artigo 49, nº 2

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

2. No prazo de 30 dias a contar do envio, as 
autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros poderão propor à Agência 
alterações ao projecto de decisão. 

Or. it

Justificação

Cf. justificação da alteração ao nº 1 do artigo 49°.
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Alteração apresentada por Guido Sacconi, Chris Davies + Carl Schlyter, Caroline Lucas, 
Hiltrud Breyer + Françoise Grossetête

Alteração 865
Artigo 49, nº 3

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

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

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao nº 1 do artigo 49º.

Alteração apresentada por Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Caroline Lucas, 
Hiltrud Breyer e Françoise Grossetête

Alteração 866
Artigo 49, nº 4

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

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

Or. fr

Justificação

Ver justificação referente à alteração ao nº 1 do artigo 49º.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 867
Artigo 44, n° 4

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

alteração, poderá modificar o projecto de 
decisão. A Agência deve examinar a 
proposta e tomar uma decisão no prazo de 
15 dias após o final do prazo de 30 dias 
referido no n.º 2. 

Or. de

Justificação

Alteração lógica, porquanto é a Agência a entidade competente e não as autoridades dos 
Estados-Membros.

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

Alteração 868
Artigo 49, nº 4

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

4. Se a Agência receber uma proposta de 
alteração, examina a proposta e pode tomar 
uma decisão no prazo de 15 dias após o final 
do prazo de 30 dias referido no n.º 2.

Or. it

Justificação

No interesse de simplificação e concentração do processo, a Agência deve ser a única 
entidade responsável pelo processo de avaliação. O envolvimento do Comité do Estado-
Membro e, em particular, o eventual requisito de decisão por unanimidade corre o risco de 
bloquear o sistema. A presente alteração está relacionada com as outras alterações 
apresentadas aos artigos do Título VI: Avaliação das substâncias. 
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Alteração apresentada por Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + 

Werner Langen

Alteração 869
ARTIGO 49, NÚMERO  5

5. A Agência transmitirá imediatamente 
qualquer proposta de alteração a quaisquer 
registandos ou utilizadores a jusante 
interessados, que terão 30 dias para fazer 
as suas observações. O Comité dos Estados-
Membros terá em consideração todas as 
observações recebidas.

Suprimido

Or. it

Justificação

No interesse de simplificação e concentração do processo, a Agência deve ser a única 
entidade responsável pelo processo de avaliação. O envolvimento do Comité do Estado-
Membro e, em particular, o eventual requisito de decisão por unanimidade corre o risco de 
bloquear o sistema. A presente alteração está relacionada com as outras alterações 
apresentadas aos artigos do Título VI: Avaliação das substâncias. (Marcello Vernola e 
outros) 

Cf. justificação da alteração de Werner Langen ao nº 1 do artigo 49º.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 870
Artigo 49, nº 5

5. A Agência transmitirá imediatamente 
qualquer proposta de alteração a quaisquer 
registandos ou utilizadores a jusante 
interessados, que terão 30 dias para fazer as 
suas observações. O Comité dos 
Estados-Membros terá em consideração 
todas as observações recebidas.

5. A Agência transmitirá imediatamente 
qualquer proposta de alteração a quaisquer 
registandos ou utilizadores a jusante 
interessados, que terão 30 dias para fazer as 
suas observações. 

Or. fr
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Justificação

Ver justificação referente à alteração ao nº 1 do artigo 49º.

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

Werner Langen + Françoise Grossetête

Alteração 871
Artigo 49, nº  6

6. Se, no prazo de 60 dias após o envio para 
o Comité dos Estados-Membros, este 
chegar a um acordo unânime sobre o 
projecto de decisão, a Agência tomará a 
decisão nesse sentido.

Suprimido

Se o Comité dos Estados-Membros não 
conseguir chegar a um acordo unânime, 
adoptará, no prazo de 60 dias após o envio 
do projecto, um parecer em conformidade 
com o n.º 8 do artigo 81.º. A Agência 
transmitirá esse parecer à Comissão.

Or. it

Justificação

Cf. justificação da alteração aos nºs 1 e 5 do artigo 49°.

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

Werner Langen + Françoise Grossetête

Alteração 872
Artigo 49, nº 7

7. No prazo de 60 dias após a recepção do 
parecer, a Comissão elaborará um projecto 
de decisão a adoptar de acordo com o 
processo previsto no n.º 2 do artigo 130.º.

Suprimido

Or. it
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Justificação

Cf. justificação da alteração aos nºs 1 e 5 do artigo 49°.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 873
Artigo 49, nº 8

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

Suprimido

Or. fr

Justificação

Ver justificação referente às alterações ao nº 1 do artigo 49º e ao nº 5 do artigo 49º.

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

Alteração 874
Artigo 49, nº  8

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

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

Or. it

Justificação

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

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 875
Artigo 49 bis (novo)
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Artigo 49° bis
Adopção de decisões pela Agência no 
quadro da avaliação
No caso de projectos de decisão da Agência 
nos termos do artigo 44º, esta apresentará 
um projecto de decisão ao Comité dos 
Estados-Membros, precisando a forma 
como teve em conta as observações 
eventualmente apresentadas pelo 
registando ou pelo utilizador a jusante. 
É aplicável ao presente artigo o disposto 
nos nºs 6 a 8 do artigo 49º.

Or. de

Justificação

Associada à alteração ao artigo 43º-A.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 876
Artigo 50, título

Partilha de custos dos ensaios que envolvam 
animais vertebrados sem que os registandos

tenham chegado a acordo

Partilha de custos dos ensaios em animais e 
que não envolvam animais sem que os 
registandos tenham chegado a acordo

Or. en

Justificação

Esta alteração faz parte da proposta OSOR.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 877
Artigo 50, nº 1

1.  Se um registando ou um utilizador a 
jusante realizar um ensaio em nome de
outros, o custo do estudo deverá ser 
equitativamente partilhado entre todos.

1. Se, em conformidade com o artigo 39º,  
vários registandos e/ou utilizadores a 
jusante da mesma substância tiverem 
apresentado propostas de ensaios, a 
entidade competente em matéria de 
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avaliação conceder-lhes-á um prazo de 30 
dias para chegarem a acordo sobre quem 
elaborará e apresentará o estudo. Se um 
registando ou um utilizador a jusante realizar 
um estudo em nome dos outros, o custo do 
estudo deverá ser equitativamente partilhado 
entre todos.

Or. en

Justificação

É conveniente prever um procedimento no sentido de chegar a acordo sobre quem realizará e 
apresentará o estudo. Esta alteração é consonante com o disposto no nº 1 do ponto 41 do 
documento consultivo da Comissão. As modificações propostas na segunda frase melhoram a 
redacção do texto.

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, Miroslav Mikolášik

Alteração 878
Artigo 50, nº  1

1. Se um registando ou um utilizador a 
jusante realizar um ensaio em nome de 
outros, o custo do estudo deverá ser 
equitativamente partilhado entre todos.

1. Se um registando ou um utilizador a 
jusante realizar um ensaio em nome de 
outros, o custo do estudo deverá ser 
partilhado entre todos.

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

Or. it

Justificação

Para obter custos proporcionais, é necessário que a Agência estabeleça critérios equitativos. 
A presente alteração está relacionada com as outras alterações apresentadas aos artigos do 
Título VI: Avaliação das substâncias. (Alessandro Foglietta e outros)

Para obter custos proporcionais, é necessário que a Agência estabeleça critérios equitativos. 
(Marcello Vernola e outros)



AM\565933PT.doc 87/42 PE 357.821v01-00

PT

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 879
Artigo 50, nº 1 bis (novo)

1 bis. Na ausência de um acordo e se o 
estudo implicar experiências com animais 
vertebrados, a autoridade competente 
designará um dos registandos ou 
utilizadores a jusante para realizar o 
estudo. O registando ou utilizador a jusante 
que realizou o estudo apresentará à 
autoridade competente em matéria de 
avaliação esse estudo e a prova do 
respectivo custo. A autoridade competente 
em matéria de avaliação transmitirá aos 
outros registandos e/ou utilizadores a 
jusante uma cópia do estudo em questão, 
mediante a apresentação de um 
comprovativo de que os outros registandos 
e/ou utilizadores a jusante pagaram ao 
registando ou utilizador a jusante que 
realizou o estudo uma parte equitativa dos 
custos apresentados por este último. 

Or. en

Justificação

Estas disposições são consonantes com o nº 3 do artigo 28º (na versão alterada) e deveriam 
ser incluídas no caso de o acordo referido no nº 1 não poder ser concluído e de o estudo 
implicar experiências com animais vertebrados, a fim de satisfazer a obrigação de partilhar 
dados relativos a ensaios em animais e evitar a duplicação de ensaios. Esta alteração é 
igualmente consonante com o disposto no nº 3 do ponto 41 do documento consultivo da 
Comissão.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 880
Artigo 50, nº 1 ter (novo)

1 ter. Se um dos outros registandos e/ou 
utilizadores a jusante não pagarem a sua 
parte dos custos, não poderão registar a 
substância.
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Or. en

Justificação

Relacionada com as alterações ao considerando 39 bis, ao nº 5 bis do artigo 25º e aos nºs 1 
ter e 3 bis do artigo 28º. A fim de assegurar a conformidade com a obrigação de partilhar 
dados que envolvam ensaios em animais e evitar a duplicação de ensaios, os outros 
registandos e/ou utilizadores a jusante não devem ser autorizados a não pagar a sua parte 
dos custos e, subsequentemente, proceder a novos ensaios em animais.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 881
Artigo 51

Obrigação de os Estados-Membros 
notificarem a Agência

Publicação de informações sobre as 
avaliações

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

Até 28 de Fevereiro de cada ano, a Agência 
publicará um relatório no seu sítio Web 
sobre os progressos alcançados durante o 
ano civil anterior no que respeita ao 
cumprimento das obrigações que lhe
incumbem relativamente à análise de 
propostas de ensaios e à avaliação dos 
processos e das substâncias.

Até 28 de Fevereiro de cada ano, os 
Estados-Membros que tenham realizado 
eles próprios uma avaliação publicarão 
igualmente um relatório.

Or. en

Justificação

Relacionada com as alterações que visam reforçar o papel da Agência na avaliação.

Os requisitos de informação aplicáveis à Agência deveriam ser consonantes com o reforço 
proposto do seu papel na avaliação. Se a Agência for a principal entidade responsável pela 
avaliação dos processos e das substâncias, é conveniente que inclua as informações conexas 
no seu relatório anual.

O aditamento no fim da disposição está relacionado com a alteração ao nº 6 bis do artigo 
43º-A bis dos mesmos autores, que visa impor a obrigação de os Estados-Membros 
publicarem um relatório caso realizem avaliações.
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Alteração apresentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise 

Grossetête

Alteração 882
Artigo 51

Obrigação de os Estados-Membros 
notificarem a Agência

Publicação de informações sobre as 
avaliações

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

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

Or. en

Justificação

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

Relacionada com as alterações ao título VI dos mesmos autores. Este conjunto de alterações 
substitui as alterações 34 a 36 e 38 a 49 do projecto de relatório (Guido Sacconi e outros)

Assegura a coerência com as alterações anteriores (Françoise Grossetête).



PE 357.821v01-00 90/42 AM\565933PT.doc

PT

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

Alteração 883
Artigo 51

Obrigação de os Estados-Membros 
notificarem a Agência

Obrigação de a Agência apresentar um 
relatório intercalar 

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

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

Or. it

Justificação

A presente alteração justifica-se pela decisão de concentrar toda a gestão do processo de 
avaliação na Agência. Está relacionada com as outras alterações apresentadas aos artigos 
do Título VI: Avaliação das substâncias.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 884
Artigo 51

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

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

Or. de

Justificação

A presente alteração decorre de uma outra alteração, dado que a autoridade competente é a 
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Agência e não os Estados-Membros.


