
AM\565935PT.doc PE 357.823v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

4.5.2005 PE 357.823v01-00

ALTERAÇÕES 594-739  PARTE V (Título VII)

Projecto de relatório (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
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 Guido Sacconi, Chris Davies

Alteração 594
Artigo 52

O objectivo do presente título é assegurar o 
bom funcionamento do mercado interno, 
garantindo simultaneamente que os riscos 
associados às substâncias que suscitam 
uma grande preocupação sejam 
adequadamente controlados ou que as 
substâncias sejam substituídas por 
substâncias ou tecnologias alternativas.

O objectivo do presente título é assegurar 
que as substâncias que suscitam uma 
grande preocupação sejam substituídas por 
substâncias ou tecnologias alternativas 
mais seguras, quando disponíveis. Se não 
existirem alternativas, mas os benefícios 
para a sociedade forem superiores aos 
riscos associados à utilização dessas 
substâncias, o objectivo do presente título é 
assegurar que a utilização de substâncias 
que suscitam uma grande preocupação seja 
devidamente controlada e que sejam 
promovidas alternativas.

Or. en
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Justificação

Formulação revista da alteração 50 do projecto de relatório.

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 595
Artigo 52

O objectivo do presente título é assegurar o 
bom funcionamento do mercado interno, 
garantindo simultaneamente que os riscos 
associados às substâncias que suscitam uma 
grande preocupação sejam adequadamente 
controlados ou que as substâncias sejam 
substituídas por substâncias ou tecnologias 
alternativas.

O objectivo do presente título é assegurar  
que os riscos associados às substâncias que 
suscitam uma grande preocupação sejam 
adequadamente controlados e que, na 
medida do possível, as substâncias sejam 
substituídas por substâncias ou tecnologias 
alternativas. O presente título baseia-se no 
princípio de que cabe aos fabricantes, 
importadores e utilizadores a jusante 
garantir que as substâncias que fabricam, 
colocam no mercado, importam ou utilizam 
não afectam negativamente a saúde 
humana nem o ambiente. As suas 
disposições sustentam-se no princípio da 
precaução.

Or. en

Justificação

Importa suprimir a referência ao mercado interno, pois o regulamento REACH já inclui uma 
disposição relativa à liberdade de circulação (artigo 125°) e tem por base jurídica as 
disposições do Tratado relativas ao mercado interno. O título em que está incluído o artigo em 
apreço refere-se à autorização das substâncias químicas que suscitam uma grande 
preocupação. O princípio da precaução é mencionado nas disposições gerais do regulamento 
REACH e é especialmente importante inclui-lo nas disposições relativas à autorização.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Alteração 596
Artigo 52

O objectivo do presente título é assegurar o 
bom funcionamento do mercado interno, 
garantindo simultaneamente que os riscos 
associados às substâncias que suscitam uma 
grande preocupação sejam adequadamente 

O objectivo do presente título é assegurar 
que as substâncias que suscitam uma grande 
preocupação sejam substituídas por 
substâncias ou tecnologias alternativas, 
quando disponíveis, ou que essas 
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controlados ou que as substâncias sejam 
substituídas por substâncias ou tecnologias 
alternativas.

alternativas sejam desenvolvidas.

Or. en

Justificação

A autorização tem por objectivo garantir a protecção da saúde e do ambiente, e não o 
funcionamento do mercado interno, finalidade que está subjacente a toda a legislação da UE e 
que não se justifica enquanto disposição específica do regulamento REACH.

A autorização só permitirá garantir um nível de protecção elevado se tiver como objectivo 
substituir as substâncias que suscitam uma grande preocupação por alternativas adequadas. 
Manter a noção de "controlo adequado" significa avalizar a continuação da utilização e da 
libertação no ambiente de substâncias perigosas, independentemente da existência de razões 
socioeconómicas para tais utilizações e da existência de alternativas mais seguras.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 597
Artigo 52

O objectivo do presente título é assegurar o 
bom funcionamento do mercado interno, 
garantindo simultaneamente que os riscos 
associados às substâncias que suscitam uma 
grande preocupação sejam adequadamente 
controlados ou que as substâncias sejam 
substituídas por substâncias ou tecnologias 
alternativas.

O objectivo do presente título é assegurar, 
em primeiro lugar, que as substâncias que 
suscitam uma grande preocupação sejam 
substituídas por substâncias ou tecnologias 
alternativas mais seguras, quando 
disponíveis. Em segundo lugar, se não 
existirem alternativas, mas os benefícios 
para a sociedade forem superiores aos 
riscos associados à utilização dessas 
substâncias, o objectivo do presente título é 
assegurar que a utilização de substâncias 
que suscitam uma grande preocupação seja 
devidamente controlada e, em terceiro 
lugar, que sejam promovidas alternativas.

Or. en

Justificação

Mais vale prevenir do que remediar. A substituição deveria primar sobre o "controlo 
adequado", em consonância com a legislação em vigor relativa à segurança dos trabalhadores, 
aos biocidas e a determinadas substâncias perigosas presentes nos equipamentos eléctricos e 
electrónicos. Privilegiar o "controlo adequado" significa avalizar a continuação da utilização e 
da libertação no ambiente de substâncias que suscitam uma grande preocupação, mesmo que os 
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benefícios socioeconómicos dessas utilizações sejam limitados ou que existam alternativas mais 
seguras. A primazia deve ser dada à substituição e só depois ao controlo, se a substituição não 
for possível e se os benefícios socioeconómicos associados a essas substâncias forem 
significativos.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 598
Artigo 52 bis (novo)

Artigo 52° bis
A substituição deverá ser examinada no fim 
do processo, após a avaliação efectuada 
pela Agência.

Or. en

Justificação

É conveniente especificar que a substituição é uma possibilidade a considerar no fim do 
processo, e não um ponto de partida. As novas substâncias devem satisfazer as mesmas 
exigências que as substâncias substituídas.

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 599
Artigo 53, nº 1, parte introdutória

1.  Um fabricante, importador ou utilizador a 
jusante não colocará no mercado uma 
substância destinada a uma utilização nem a 
utilizará ele próprio se essa substância 
estiver incluída no anexo XIII, a menos que:

1.  Um fabricante, importador ou utilizador a 
jusante não colocará no mercado nem
exportará uma substância destinada a uma 
utilização nem a utilizará ele próprio se essa 
substância estiver incluída no anexo XIII, a 
menos que:

Or. en

Justificação

Estas disposições deveriam ser igualmente aplicáveis a uma empresa que fabrique uma 
substância no território da UE e a exporte directamente, sem a colocar no mercado da UE.
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Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer +Dorette Corbey

Alteração 600
Artigo 53, nº 1, alínea b)

b)  A ou as utilizações da substância 
estreme, numa preparação ou incorporada 
num artigo, para as quais a substância é 
colocada no mercado ou é por ele utilizada 
tenham sido isentas da obrigação de 
autorização do anexo XIII em 
conformidade com o nº 2 do artigo 55º; ou

Suprimido

Or. en

Justificação

As derrogações gerais ao requisito de autorização não devem ser permitidas, pois significam 
conceder uma autorização sem serem examinadas caso a caso as vantagens e os inconvenientes 
da utilização das substâncias ou a existência de eventuais alternativas. Esta disposição anula 
três elementos essenciais que a autorização visa introduzir: a substituição, caso existam outras 
alternativas, a justificação do prosseguimento da utilização e a transparência do processo de 
tomada de decisões (Carl Schlyter e outros).

Esta alteração assegura a coerência com outras alterações (supressão do n° 2 e do n° 4, alínea 
b) do artigo 55°),  anulando a possibilidade de algumas utilizações serem isentadas do requisito 
de autorização e garante que o processo de autorização constitua o quadro geral para todas as 
substâncias químicas que suscitam uma grande preocupação que preenchem os critérios de 
autorização (Dorette Corbey).

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

Alteração 601
Artigo 53, nº 2 bis (novo)

2 bis. A importação e a colocação no 
mercado de um artigo que contenha uma 
substância incluída no anexo XIII serão 
consideradas como uma utilização dessa 
substância.

Or. en

Justificação

Os artigos, e não apenas as substâncias neles contidas, devem estar sujeitos aos requisitos de 
autorização. Os importadores de artigos devem estar sujeitos às mesmas obrigações, dado que 
as substâncias fazem parte de artigos. Não rectificar esta situação faria pesar uma séria ameaça 
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sobre a protecção da saúde e do ambiente e a competitividade de alguns sectores industriais 
(Jonas Sjöstedt).

A proposta REACH não contém disposições aplicáveis aos artigos de importação que 
contenham substâncias que suscitam uma grande preocupação, que estão sujeitas a autorização. 
Os importadores de tais artigos devem estar sujeitos às mesmas obrigações que os outros 
produtores da UE, a fim de garantir uma protecção eficaz da saúde humana e do ambiente. Não 
rectificar esta situação faria pesar uma séria ameaça sobre a protecção da saúde e do ambiente 
e a competitividade de alguns sectores industriais (Carl Schlyter e outros).

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Bogusław Sonik, Renate Sommer + Anne Laperrouze

Alteração 602
Artigo 53, nº 4

4.  Os nºs 1 e 2 não se aplicarão à utilização 
de substâncias na investigação e 
desenvolvimento científicos nem na 
investigação e desenvolvimento orientados
para o produto e para o processo em 
quantidades que não ultrapassem uma 
tonelada por ano.

4.  Os nºs 1 e 2 não se aplicarão à utilização 
de substâncias na investigação e 
desenvolvimento científicos nem na 
investigação e desenvolvimento orientados 
para o produto e para o processo.

Or. en

Justificação

As substâncias utilizadas na investigação e desenvolvimento devem ser isentas, dado que o 
regulamento REACH só deveria ser aplicável às substâncias fabricadas que sejam colocadas no 
mercado comunitário. A fim de evitar entraves à inovação, as quantidades das substâncias 
utilizadas em actividades de investigação e desenvolvimento orientados para o produto e para o 
processo não deveriam ser limitadas a uma tonelada.

As substâncias utilizadas na investigação e desenvolvimento devem ser isentas, pois o 
regulamento REACH só deveria ser aplicável às substâncias fabricadas que são colocadas no 
mercado da UE. As quantidades das substâncias utilizadas em actividades de investigação e 
desenvolvimento orientados para o produto e para o processo não deveriam ser limitadas a uma 
tonelada, pois é contraproducente conjecturar sobre os volumes necessários à experimentação e 
ao desenvolvimento (Anne Laperrouze).

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 603
Artigo 53, nº 4
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4. Os nºs 1 e 2 não se aplicarão à utilização 
de substâncias na investigação e 
desenvolvimento científicos nem na 
investigação e desenvolvimento orientados 
para o produto e para o processo em 
quantidades que não ultrapassem uma 
tonelada por ano.

4. Os nºs 1 e 2 não se aplicarão à utilização 
de substâncias na investigação e 
desenvolvimento científicos nem na 
investigação e desenvolvimento orientados 
para o produto e para o processo em 
quantidades que sejam necessárias para 
efeitos de investigação e desenvolvimento 
orientados para o produto e para o 
processo.

Or. de

Justificação

As substâncias utilizadas no âmbito da investigação e desenvolvimento orientados para o 
produto e para o processo não podem ser limitadas a 1 tonelada, porquanto tal constituiria um 
entrave à inovação.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 604
Artigo 53, nº 5, parte introdutória

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

5.  Os nºs 1 e 2 não se aplicarão às seguintes 
utilizações de substâncias, desde que as 
medidas previstas garantam um nível de 
protecção pelo menos equivalente ao 
estabelecido no título VII:

Or. en

Justificação

Esta alteração tem em conta os diferentes níveis das regulamentações que regem as isenções 
previstas no n° 5 do artigo 53° e consagra o processo de autorização como a regra comum.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav 
Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze + 

Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 605
Artigo 53, nº 5, alínea a)

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

Suprimido
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Or. en

Justificação

Proposta da Comissão, alíneas a) a f): estas substâncias deveriam ser totalmente excluídas do 
âmbito de aplicação do regulamento REACH (cf. artigo 2°).

Relacionada com as alterações aos artigos 2°, 4° e 8°.

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 606
Artigo 53, nº 5, alínea a)

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

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

Or. en

Justificação

Um processo de autorização rigoroso é um aspecto essencial do sistema REACH. É a única 
maneira de incentivar as empresas a inovarem e a encontrarem alternativas à utilização de 
substâncias químicas que suscitam uma grande preocupação. Esta lista de isenções é 
inaceitável. Se existirem razões sólidas para autorizar a utilização de uma substância, a 
autorização pode ser obtida.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav 
Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze + 

Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 607
Artigo 53, nº 5, alínea b)

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Proposta da Comissão, alíneas a) a f): estas substâncias deveriam ser totalmente excluídas do 
âmbito de aplicação do regulamento REACH (cf. artigo 2°).
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Relacionada com as alterações aos artigos 2°, 4° e 8°.

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 608
Artigo 53, nº 5, alínea b)

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

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

Or. en

Justificação

Um processo de autorização rigoroso é um aspecto essencial do sistema REACH. É a única 
maneira de incentivar as empresas a inovarem e a encontrarem alternativas à utilização de 
substâncias químicas que suscitam uma grande preocupação. Esta lista de isenções é 
inaceitável. Se existirem razões sólidas para autorizar a utilização de uma substância, a 
autorização pode ser obtida.
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Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav 
Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze + 

Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 609
Artigo 53, nº 5, alínea c)

c)  Utilização como medicamentos de uso 
humano e veterinário, abrangidos pelo 
âmbito de aplicação do Regulamento 
(CEE) nº 2309/93 e das 
Directivas 2001/82/CE e 2001/83/CE;

Suprimido

Or. en

Justificação

Proposta da Comissão, alíneas a) a f): estas substâncias deveriam ser totalmente excluídas do 
âmbito de aplicação do regulamento REACH (cf. artigo 2°).

Relacionada com as alterações aos artigos 2°, 4° e 8°.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav 
Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Jonas Sjöstedt + Anne 

Laperrouze + Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 610
Artigo 53, nº 5, alínea d)

d)  Utilização como aditivos alimentares, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 89/107/CEE;

Suprimido

Or. en

Justificação

Ver justificações anteriores.
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Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav 
Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze + 

Dagmar Roth-Behrendt 

Alteração 611
Artigo 53, nº 5, alínea e)

e)  Utilização como aditivos na alimentação 
para animais, abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 70/524/CEE;

Suprimido

Or. en

Justificação

Ver justificações anteriores.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav 
Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Anne Laperrouze + 

Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 612
Artigo 53, nº 5, alínea f)

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Ver justificações anteriores.

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + 
Frédérique Ries, Chris Davies 

Alteração 613
Artigo 53, nº 5, alínea g)

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

Suprimido

Or. en



PE 357.823v01-00 12/90 AM\565935PT.doc

PT

Justificação

Um processo de autorização rigoroso é um aspecto essencial do sistema REACH. É a única 
maneira de incentivar as empresas a inovarem e a encontrarem alternativas à utilização de 
substâncias químicas que suscitam uma grande preocupação. Esta lista de isenções é 
inaceitável. Se existirem razões sólidas para autorizar a utilização de uma substância, a 
autorização pode ser obtida (Jonas Sjöstedt).

Os produtos intermédios que satisfaçam os critérios de classificação como substâncias que 
suscitam uma grande preocupação podem ter efeitos muito nocivos e, por essa razão, não 
deveriam ser isentas da autorização (Carl Schlyter e outros).

É importante ter em conta a vasta gama de utilizações dos produtos químicos em causa, em 
particular as que são abrangidas por regulamentações em que o impacto ambiental das 
substâncias não é contemplado, mas também as que se prendem com outras fontes eventuais de 
emissão e exposição. Por exemplo, a disposição que isenta os produtos intermédios da 
obrigatoriedade da autorização deveria ser suprimida, pois as emissões ocorridas durante o 
transporte nas instalações ou fora das instalações podem ser consideráveis (n° 5, alínea g), do 
artigo 35°) (Frédérique Ries e outros).

Alteração apresentada por Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, 
Sergio Berlato, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 

Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis e Miroslav Mikolášik

Alteração 614
Artigo 53, nº 5, alínea g)

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

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

Or. it

Justificação

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

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 615
Artigo 53, nº 5, alínea h)

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

Or. en

Justificação

Um processo de autorização rigoroso é um aspecto essencial do sistema REACH. É a única 
maneira de incentivar as empresas a inovarem e a encontrarem alternativas à utilização de 
substâncias químicas que suscitam uma grande preocupação. Esta lista de isenções é 
inaceitável. Se existirem razões sólidas para autorizar a utilização de uma substância, a 
autorização pode ser obtida (Jonas Sjöstedt).

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt + Werner Langen

Alteração 616
Artigo 53, nº 5, alínea i)

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

Suprimido

Or. en

Justificação
Ver justificação anterior.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav 
Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, + Werner Langen + 

Anne Laperrouze

Alteração 617
Artigo 53, nº 5, alínea i bis) (nova)

i bis) Substâncias que estão isentas da 
obrigação de registo.

Or. en

Justificação

Nova alínea i bis): o processo de autorização deveria aplicar-se unicamente às substâncias 
registadas. Por conseguinte, as isenções do registo deveriam aplicar-se igualmente no caso da 
autorização.

O processo de autorização deveria aplicar-se unicamente às substâncias registadas. As 
substâncias isentas da obrigação de registo deveriam igualmente ser isentas da obrigatoriedade 
da autorização.
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Alteração apresentada por Robert Sturdy

Alteração 618
Artigo 53, nº 5, alínea i bis) (nova)

i bis) Utilização de minerais, minérios, 
concentrados ou ligas durante o transporte  
para instalações regulamentadas pela 
Directiva 96/61/CE ou no processamento 
nessas instalações e aos quais se aplica a 
legislação comunitária relativa à protecção 
da saúde pública e dos trabalhadores, com 
excepção das substâncias abrangidas por 
regulamentações específicas relativas aos 
produtos químicos.

Or. en
Justificação

Os minérios, os concentrados e as ligas que não apresentam um risco para a saúde pública ou 
para o ambiente deveriam ser isentos dos requisitos de registo e de autorização. Dado que são 
substâncias que ocorrem na natureza, tanto o registo como a autorização não teriam influência 
na quantidade ou presença de substâncias preocupantes nos minerais. Isentá-los unicamente da 
obrigação de registo não reduziria os encargos administrativos, pois nos termos da versão 
actual da proposta de regulamento a isenção do registo não implica automaticamente uma 
isenção da autorização.

Alteração apresentada por John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Alteração 619
Artigo 53, nº 5, alínea i bis) (nova)

i bis) Utilização de metais maciços, 
incluindo as ligas, isentos do requisito de 
rotulagem em conformidade com o anexo 
VI, pontos 8.3 e 9.3, da Directiva 
67/548/CEE.

Or. en

Justificação

A maioria das ligas e dos metais "maciços", contrariamente aos metais em pó, por exemplo, 
apresentam riscos limitados. Por conseguinte, deveriam ser objecto de uma avaliação no âmbito 
de um procedimento simplificado, a menos que existam indícios de riscos potenciais que 
justifiquem uma avaliação mais exaustiva. Na ausência de um sistema simplificado,  o processo 
de autorização poderia ficar sobrecarregado pelas inúmeras utilizações dos metais, em 
particular sob a forma de ligas (cerca de 30 000).
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Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 620
Artigo 53, nº 5, alínea (i) bis (nova)

(i bis) Utilização em pilhas abrangidas pelo 
âmbito de aplicação da Directiva 
91/157/CE.

Or. de

Justificação

A utilização de substâncias em pilhas é já objecto de regulamentação no Título VIII e na 
Directiva 91/157/CE, devendo, por conseguinte, ser excluída do procedimento de autorização.

Alteração apresentada por Frédérique Ries, Chris Davies + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller

Alteração 621
Artigo 53, nº 5

5.  Depois de incluída no anexo XIII, uma 
substância não será sujeita a novas restrições 
de acordo com o procedimento descrito no 
título VIII, que cobre os riscos da utilização 
da substância para a saúde humana ou para o 
ambiente, decorrentes das propriedades 
intrínsecas especificadas no anexo XIII.

5.  Depois de incluída no anexo XIII, uma 
substância não será sujeita a novas restrições 
de acordo com o procedimento descrito no 
título VIII, que cobre os riscos da utilização 
da substância para a saúde humana ou para o 
ambiente, decorrentes das propriedades 
intrínsecas especificadas no anexo XIII, 
desde que essas medidas prevejam 
controlos pelo menos tão rigorosos como os 
estabelecidos no título VII.

Or. en

Justificação

É importante ter em conta a vasta gama de utilizações dos produtos químicos em causa, em 
particular as que são abrangidas por regulamentações em que o impacto ambiental das 
substâncias não é contemplado, mas também as que se prendem com outras fontes eventuais de 
emissão e exposição. Por exemplo, a disposição que isenta os produtos intermédios da 
obrigatoriedade da autorização deveria ser suprimida, pois as emissões ocorridas durante o 
transporte nas instalações ou fora das instalações podem ser consideráveis (n° 5, alínea g), do 
artigo 35°)

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 622
Artigo 53, nº 5 bis (novo)
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5 bis. Qualquer fabricante, importador ou 
utilizador a jusante pode fazer-se 
representar por terceiros para todos os 
procedimentos ao abrigo do presente título.

Or. nl

Justificação

Esta alteração providencia a possibilidade de se recorrer a terceiros.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 623
Artigo 53, nº 5 ter (novo)

5 ter. Os n.os 1 e 2 não se aplicarão aos 
minerais, minérios, concentrados e ligas, 
sempre que estas substâncias forem 
transportadas para ou transformadas em 
instalações abrangidas pela 
Directiva 67/548/CEE;

Or. nl

Justificação

Exclui-se do registo obrigatório os minerais, minérios, concentrados e ligas.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Alteração 624
Artigo 53, nº 6

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

Suprimido

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

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

Or. en

Justificação

As derrogações gerais ao requisito de autorização não devem ser permitidas, pois significam 
conceder uma autorização sem serem examinadas caso a caso as vantagens e os inconvenientes 
da utilização das substâncias ou a existência de eventuais alternativas. Esta disposição anula 
dois elementos essenciais que a autorização visa introduzir: a justificação do prosseguimento da 
utilização e a transparência do processo de tomada de decisões.

Alteração apresentada por Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, Alessandro Foglietta, Adriana 

Poli Bortone, Cristiana Muscardini e Sergio Berlato

Alteração 625
Artigo 53, nº 6, parte introdutória

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

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

Or. it

Justificação

Não existem critérios para definir as propriedades dos desreguladores endócrinos. A 
identificação de critérios para além dos previstos nas alíneas d) e e) do artigo 54º deve basear-
se em provas científicas para não dar azo a decisões arbitrárias. Além disso, as substâncias 
indicadas na alínea b) já foram excluídas na alteração apresentada ao artigo 2º. As substâncias 
regulamentadas por normativas verticais pertinentes, oportunamente completadas, devem ser 
excluídas do âmbito de aplicação do regulamento REACH. A presente alteração está 
relacionada com as alterações apresentadas às disposições do Título VII: Autorização.
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Alteração apresentada por Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, Alessandro Foglietta, Adriana 

Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato e Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 626
Artigo 53, nº 6, alínea b)

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

Suprimido

Or. it

Justificação

Não existem critérios para definir as propriedades dos desreguladores endócrinos. A 
identificação de critérios para além dos previstos nas alíneas d) e e) do artigo 54º deve basear-
se em provas científicas para não dar azo a decisões arbitrárias. Além disso, as substâncias 
indicadas na alínea b) já foram excluídas na alteração apresentada ao artigo 2º. As substâncias 
regulamentadas por normativas verticais pertinentes, oportunamente completadas, devem ser 
excluídas do âmbito de aplicação do regulamento REACH. A presente alteração está 
relacionada com as alterações apresentadas às disposições do Título VII: Autorização 
(Marcello Vernola e outros).

Seguimento lógico das alterações propostas ao artigo 2º (Dagmar Roth-Behrendt).

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

Alteração 627
Artigo 53, nº 7, parte introdutória

7.  Os nºs 1 e 2 não se aplicarão à utilização 
de substâncias presentes em preparações: 

7.  Os nºs 1 e 2 não se aplicarão à utilização 
de substâncias presentes em preparações ou 
em artigos: 

Or. en

Justificação

Devem ser fixados limites de concentração para as substâncias que fazem parte de artigos.  No 
âmbito da proposta, a discriminação contra as substâncias presentes em artigos não é 
justificada por critérios toxicológicos e ecotoxicológicos. Além disso, contrariamente às 
substâncias presentes em preparações, a exposição a substâncias incorporadas em artigos exige 
um meio de extracção e, por essa razão, é mais limitada.
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Alteração apresentada por Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, Alessandro Foglietta, Adriana 

Poli Bortone, Cristiana Muscardini e Sergio Berlato

Alteração 628
Artigo 53, nº 7, alínea a)

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

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

Or. it

Justificação

A identificação de critérios para além dos previstos nas alíneas d) e e) do artigo 54º deve 
basear-se em provas científicas para não dar azo a decisões arbitrárias. A presente alteração 
está relacionada com as alterações apresentadas às disposições do Título VII: Autorização.
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Alteração apresentada por Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, Alessandro Foglietta, Adriana 

Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato, Werner Langen e Anne Laperrouze

Alteração 629
Artigo 53, nº 7 bis (novo)

7 bis. O nº 1 não é aplicável à utilização de 
substâncias estremes, em preparados ou 
produtos que correspondam às condições 
ou limitações do anexo XVI ou XVII.

Or. it
Justificação

Esta alteração precisa que as decisões tomadas pelo Conselho de Ministros da UE e pelo 
Parlamento Europeu ao abrigo da Directiva 76/769/CEE ou, futuramente, pela Comissão, nos 
termos do procedimento previsto no artigo 130º (Comitologia) não devem objecto de nova 
discussão. Se e em que medida as substâncias e utilizações já sujeitas a uma regulamentação 
legal devem ser excluídas da presente disposição não deve ser deixado ao arbítrio da Comissão. 
A presente alteração está relacionada com as alterações apresentadas às disposições do Título 
VII: Autorização (Marcello Vernola e outros + Alessandro Foglietta e outros).
O novo artigo 53º, nº 8, visa clarificar que as decisões já adoptadas pelo Conselho de Ministros 
e pelo Parlamento em conformidade com a Directiva 76/769/CEE ou a adoptar no futuro pela 
Comissão em conformidade com o procedimento previsto no artigo 130º  (comitologia) não 
deveriam ser novamente discutidas. A possibilidade de as substâncias e utilizações já objecto de 
regulamentação serem excluídas do âmbito de aplicação das presentes disposições não pode 
ficar sujeita ao poder discricionário da Comissão (Werner Langen).

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 630
Artigo 53 bis (novo)

Artigo 53º bis
O anexo XIII bis contém uma lista das 
substâncias que preenchem os critérios do 
artigo 54° cujo processo de autorização está 
pendente. Uma vez iniciado o processo de 
autorização, as substâncias são incluídas 
no anexo XIII ter em conformidade com o 
procedimento estabelecido no n° 1 do artigo 
55°.

Or. en
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Justificação

A fim de melhorar a transparência, incentivar a adopção de medidas facultativas pelos 
utilizadores a jusante e a inovação em prol de substâncias mais seguras, todas as substâncias 
que preenchem os critérios de classificação como substâncias que suscitam uma grande 
preocupação devem ser imediatamente inscritas numa lista de substâncias cujo processo de 
autorização está pendente (anexo XIII bis).

As substâncias em questão serão transferidas posteriormente, em função das prioridades 
estabelecidas pela Agência, para o anexo XIII ter, que especificará as datas de expiração e os 
prazos dos pedidos de autorização.

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 631
Artigo 53 bis (novo)

Artigo 53º bis
Lista de substâncias sujeitas a autorização

O anexo XIII contém uma lista das 
substâncias sujeitas a autorização; a lista 
constante do anexo XIIIa contém as 
substâncias para as quais foi requerida  
autorização e cujo processo se encontra em 
curso. Logo que o processo de autorização 
esteja concluído, as substâncias serão 
incluídas na lista do anexo XIIIb, nos 
termos do procedimento referido no nº 1 do 
artigo 55º. Estas listas são colocadas à 
disposição do público no site Internet da 
Agência.

Or. it

Justificação

Completa a alteração 51 do projecto de relatório. A disponibilização das listas ao público 
confere maior transparência ao processo de autorização e permite aos revendedores uma 
melhor gestão dos fornecimentos. Evita-se, além disso, a permanência no mercado de produtos 
químicos proibidos.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer 

Alteração 632
Artigo 54, parte introdutória

As seguintes substâncias podem ser Sem prejuízo das restrições actuais ou 
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incluídas no anexo XIII em conformidade 
com o procedimento estabelecido no artigo 
55º:

futuras, as seguintes substâncias podem ser 
incluídas no anexo XIII bis em 
conformidade com o procedimento 
estabelecido no artigo 56°:

Or. en

Justificação

Alteração parcialmente relacionada com as alterações ao artigo 53° bis (novo).

A introdução de uma lista de substâncias que aguardam a concessão de uma autorização impõe 
uma alteração do procedimento de inscrição nas listas.

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 633
Artigo 54, parte introdutória 

As seguintes substâncias podem ser
incluídas no anexo XIII em conformidade 
com o procedimento estabelecido no artigo 
55.º:

As seguintes substâncias são incluídas no 
anexo XIIIa em conformidade com o 
procedimento estabelecido no artigo 56.º:

Or. it

Justificação

Substitui a parte correspondente da alteração 52 do relator.

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

Mikolášik + Liam Aylward + Anne Laperrouze

Alteração 634
Artigo 54, alínea a)

a)  Substâncias que satisfaçam os critérios 
de classificação como cancerígenas da 
categoria 1 ou 2, de acordo com a Directiva 
67/548/CEE;

a)  Substâncias classificadas como 
cancerígenas da categoria 1 ou 2, de acordo 
com a Directiva 67/548/CEE;

Or. en

Justificação

A fim de reforçar a certeza necessária ao planeamento, a autorização deveria incidir sobre as 
substâncias que foram classificadas ou que, pelo menos, foram objecto de uma avaliação 
científica rigorosa (Holger Krahmer).
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A autorização das substâncias deve ser precedida de uma decisão juridicamente vinculativa 
sobre a classificação (com base na decisão de classificação harmonizada como substâncias 
CMR das categorias 1 e 2).  Caso contrário, as decisões adoptadas pelo(s) Comité(s) dos 
Estados-Membros responsável(eis) pela classificação das substâncias CMR das categorias 1 e 2 
seriam postas em causa. É necessária certeza jurídica, nomeadamente no âmbito do comércio 
internacional. Esta alteração está relacionada com as outras alterações aos artigos do título VII 
("Autorização") (Marcello Vernola e outros + Alessandro Foglietta e outros).

Antes da autorização de uma substância, impõe-se adoptar uma decisão juridicamente 
vinculativa sobre a sua classificação com base numa decisão de classificação uniforme como 
categorias CMR 1 e 2 (da EU ou, futuramente, no GHS). Caso contrário, o(s) comité(s) 
responsável/responsáveis em matéria de classificação das substâncias CMR das categorias 1, 2, 
3 seriam contornados. Importa acautelar a segurança jurídica também no que respeita ao 
comércio mundial (Horst Schnellhardt).

É fundamental para o funcionamento do sistema REACH que a autorização incida 
exclusivamente sobre os produtos químicos cuja nocividade para a saúde humana ou para o 
ambiente foi cientificamente demonstrada. A autorização deve contemplar unicamente as 
substâncias químicas que apresentam um verdadeiro risco à luz da utilização prevista e 
documentada no registo. O simples facto de uma substância comportar um risco inerente não 
deve sujeitá-la à obrigatoriedade da autorização, cujo processo é burocrático e oneroso, a 
menos que esse risco seja comunicado por um utilizador a jusante.

É indispensável que as substâncias químicas utilizadas em processos industriais rigorosamente 
controlados ou de baixo risco/baixa exposição sejam autorizadas. As utilizações dessas 
substâncias apresentam riscos mínimos, ou mesmo nenhum risco, para os trabalhadores, a 
população ou o ambiente. A fim de melhorar a aplicabilidade do sistema REACH, é conveniente 
especificar que entre os riscos "adequadamente controlados" que serão autorizados figuram os 
riscos associados a utilizações industriais de baixo risco/baixa exposição.

Uma substância deve ser objecto de uma decisão de classificação juridicamente vinculativa (UE 
ou futuro sistema global harmonizado para a classificação e rotulagem de produtos químicos 
perigosos (GHS)) antes de ser sujeita à autorização. Caso contrário, as decisões adoptadas 
pelas entidades responsáveis pela classificação a nível comunitário seriam ignoradas. É 
necessário evitar a incerteza jurídica, em particular no que se refere ao comércio internacional.

A inclusão de outras substâncias para além das referidas nas alíneas a) a e) não é viável nem 
necessária. Daria azo a que o processo de autorização se baseasse em critérios arbitrários, 
fonte de incerteza jurídica (Anne Laperrouze).
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Alteração apresentada por Holger Krahmer + Horst Schnellhardt + Alessandro Foglietta, Adriana 
Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 
Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 

Mikolášik + Liam Aylward + Anne Laperrouze

Alteração 635
Artigo 54, alínea b)

b)  Substâncias que satisfaçam os critérios 
de classificação como mutagénicas da 
categoria 1 ou 2, de acordo com a Directiva 
67/548/CEE;

b)  Substâncias classificadas como 
mutagénicas da categoria 1 ou 2, de acordo 
com a Directiva 67/548/CEE;

Or. en

Justificação

Ver justificação anterior.

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

Mikolášik + Liam Aylward + Anne Laperrouze

Alteração 636
Artigo 54, alínea c)

c)  Substâncias que satisfaçam os critérios 
de classificação como tóxicas para a 
reprodução da categoria 1 ou 2, de acordo 
com a Directiva 67/548/CEE;

c)  Substâncias classificadas como tóxicas 
para a reprodução da categoria 1 ou 2, de 
acordo com a Directiva 67/548/CEE;

Or. en

Justificação

Ver justificação anterior.
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Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 637
Artigo 54, alínea c bis) (nova)

c bis) Substâncias que satisfaçam os 
critérios de classificação como alergéneas, 
de acordo com a Directiva 67/548/CEE;

Or. en

Justificação

O processo de autorização deve abranger igualmente as substâncias alergéneas e as substâncias 
muito tóxicas de inalação crónica.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 638
Artigo 54, alínea c ter) (nova)

c bis) Substâncias que satisfaçam os 
critérios de classificação como nocivas, de 
acordo com a Directiva 67/548/CEE, e 
substâncias muito tóxicas de inalação 
crónica da categoria T, R 48;

Or. en

Justificação

O processo de autorização deve abranger igualmente as substâncias alergéneas e as substâncias 
muito tóxicas de inalação crónica.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 639
Artigo 54, alínea d)

d) Substâncias que sejam persistentes, 
bioacumuláveis e tóxicas de acordo com os 
critérios estabelecidos no anexo XII;

d) Substâncias que suscitem muito grande 
preocupação;

Or. nl

Justificação

As substâncias PBT e mPmB pertencem à categoria das substâncias que suscitam muito grande 
preocupação.
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Alteração apresentada por Johannes Blokland + Liam Aylward

Alteração 640
Artigo 54, alínea e)

e)  Substâncias que sejam muito 
persistentes e muito bioacumuláveis de 
acordo com os critérios estabelecidos no 
anexo XII;

Suprimido

Or. en

Justificação

O artigo 54° abrange seis categorias de substâncias químicas sujeitas a autorização. As duas 
últimas não satisfazem o critério de classificação como substâncias cujos efeitos nocivos para a 
saúde humana ou para o ambiente foram demonstrados em condições precisas e claras. Por esta 
razão, é necessário suprimi-las.

As substâncias químicas muito persistentes e muito bioacumuláveis (mPmB) figuram na alínea 
e) do artigo 54° unicamente devido às suas propriedades físico-químicas. Incluir a categoria 
mPmB implicaria a restrição de substâncias cujos efeitos nocivos para a saúde humana e para o 
ambiente não foram demonstrados (em certos casos, como o cálcio nos ossos e nos dentes, a 
bioacumulação e a persistência são benéficas). O disposto na alínea e) do artigo 54° vai muito 
além do que é adequado e necessário para atingir os objectivos do regulamento. Por 
conseguinte, deve ser suprimida por ser desproporcionada e contrária ao interesse público.

As substâncias PBT e mPmB figuram entre as substâncias que suscitam uma grande 
preocupação (Johannes Blokland).

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 641
Artigo 54, alínea e)

e) Substâncias que sejam muito persistentes 
e muito bioacumuláveis de acordo com os 
critérios estabelecidos no anexo XII;

e) Substâncias que sejam muito persistentes, 
muito bioacumuláveis e muito tóxicas, de 
acordo com os critérios estabelecidos no 
anexo XII;

Or. fr

Justificação

As substâncias devem ser objecto de uma decisão de classificação passível de recurso (UE ou, 
no futuro, Sistema Global Harmonizado) antes de serem submetidas a autorização. De outro 
modo, as instâncias responsáveis pela classificação ao nível comunitário seriam inúteis. Deve 
ser evitada toda a incerteza jurídica, nomeadamente no que diz respeito ao comércio 
internacional.
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A inclusão de substâncias diferentes das referidas nas alíneas a) a e) não é nem viável nem 
necessária. Isso originaria o processo de autorização com base em critérios arbitrários, fonte de 
incerteza jurídica. 

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

+Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Anne
Laperrouze

Alteração 642
Artigo 54, alínea f)

f)  Substâncias, como as que apresentam 
propriedades perturbadoras do sistema 
endócrino ou que tenham propriedades 
persistentes, bioacumuláveis e tóxicas ou 
propriedades muito persistentes e muito 
bioacumuláveis, que não preenchem os 
critérios das alíneas d) e e) e que sejam 
identificadas com provocando efeitos 
graves e irreversíveis nos seres humanos e 
no ambiente equivalentes aos das outras 
substâncias mencionadas nas alíneas a) a 
e), caso a caso, de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 56º.

Suprimido

Or. en

Justificação

A alínea f) do artigo 54° abrange as substâncias que suscitam preocupações "equivalentes" que 
podem ser sujeitas ao processo de autorização, caso a caso. Na ausência de critérios objectivos, 
os Estados-Membros poderiam invocar esta disposição para sujeitar determinadas substâncias 
à obrigatoriedade da autorização por razões políticas e sem qualquer fundamento científico 
para tal. A alínea f) do artigo 54° constitui uma delegação de autoridade expressa e 
injustificada. Além disso, a ausência de critérios objectivos e a tomada de decisões caso a caso 
não permite que as partes interessadas saibam se uma substância está sujeita ou não a 
autorização. Nesta perspectiva, a alínea f) não confere a certeza jurídica exigida por um acto 
legislativo e deve, por conseguinte, ser suprimida (Liam Aylward).

Nenhum critério permite definir as propriedades perturbadoras do sistema endócrino. A fim de 
evitar que sejam tomadas decisões arbitrárias, a identificação de outros critérios para além dos 
previstos nas alíneas d) e e) do artigo 54° deve ser efectuada com base em provas científicas. 
Esta alteração está relacionada com as outras alterações aos artigos do título VII 
("Autorização") (Marcello Vernola e outros + Alessandro Foglietta e outros)

Uma substância deve ser objecto de uma decisão de classificação juridicamente vinculativa (UE 
ou futuro sistema global harmonizado para a classificação e rotulagem de produtos químicos 
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perigosos (GHS)) antes de ser sujeita à autorização. Caso contrário, as decisões adoptadas 
pelas entidades responsáveis pela classificação a nível comunitário seriam ignoradas. É 
necessário evitar a incerteza jurídica, em particular no que se refere ao comércio internacional.

A inclusão de outras substâncias para além das referidas nas alíneas a) a e) não é viável nem 
necessária. Daria azo a que o processo de autorização se baseasse em critérios arbitrários, 
fonte de incerteza jurídica (Anne Laperrouze).

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 643
Artigo 54, alínea f)

f)  Substâncias, como as que apresentam 
propriedades perturbadoras do sistema 
endócrino ou que tenham propriedades 
persistentes, bioacumuláveis e tóxicas ou 
propriedades muito persistentes e muito 
bioacumuláveis, que não preenchem os 
critérios das alíneas d) e e) e que sejam
identificadas como provocando efeitos 
graves e irreversíveis nos seres humanos e 
no ambiente equivalentes aos das outras 
substâncias mencionadas nas alíneas a) a e), 
caso a caso, de acordo com o procedimento 
previsto no artigo 56º.

f)  As substâncias identificadas como 
provocando efeitos graves e irreversíveis nos 
seres humanos e no ambiente equivalentes 
aos das outras substâncias mencionadas nas 
alíneas a) a e) podem ser incluídas caso a 
caso, de acordo com o procedimento 
previsto no artigo 56º, com base numa 
avaliação científica rigorosa.

Or. en

Justificação

A fim de reforçar a certeza necessária ao planeamento, a autorização deveria incidir sobre as 
substâncias que foram classificadas ou que, pelo menos, foram objecto de uma avaliação 
científica rigorosa.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 644
Artigo 54, alínea (f) 

f)  Substâncias, como as que apresentam 
propriedades perturbadoras do sistema 
endócrino ou que tenham propriedades 
persistentes, bioacumuláveis e tóxicas ou 
propriedades muito persistentes e muito 
bioacumuláveis, que não preenchem os 

f)  As substâncias identificadas como 
apresentando riscos graves e provocando 
efeitos irreversíveis nos seres humanos e no 
ambiente equivalentes aos das outras 
substâncias mencionadas nas alíneas a) a e) 
podem ser incluídas caso a caso, de acordo 
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critérios das alíneas d) e e) e que sejam 
identificadas como provocando efeitos
graves e irreversíveis nos seres humanos e 
no ambiente equivalentes aos das outras 
substâncias mencionadas nas alíneas a) a e), 
caso a caso, de acordo com o procedimento 
previsto no artigo 56º.

com o procedimento previsto no artigo 56º, 
com base numa avaliação científica 
rigorosa.

Or. en
Justificação

Na ausência de uma avaliação científica, baseada nos riscos, das substâncias que podem estar 
sujeitas a autorização, a disposição proposta daria azo a que o processo de autorização se 
baseasse em critérios arbitrários, reduzindo assim a certeza jurídica e pondo em causa toda a 
filosofia do sistema REACH.

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 645
Artigo 54, alínea f) 

f) Substâncias, como as que apresentam 
propriedades perturbadoras do sistema 
endócrino ou que tenham propriedades 
persistentes, bioacumuláveis e tóxicas ou 
propriedades muito persistentes e muito 
bioacumuláveis, que não preenchem os 
critérios das alíneas d) e e) e que sejam 
identificadas como provocando efeitos 
graves e irreversíveis nos seres humanos e 
no ambiente equivalentes aos das outras
substâncias mencionadas nas alíneas a) a e), 
caso a caso, de acordo com o procedimento 
previsto no artigo 56º.

f) Substâncias, como as que apresentam 
propriedades perturbadoras do sistema 
endócrino ou que tenham propriedades 
persistentes, bioacumuláveis e tóxicas ou 
propriedades muito persistentes e muito 
bioacumuláveis, que não preenchem os 
critérios das alíneas d) e e) e que sejam 
identificadas como suscitando um nível de 
preocupação idêntico ao das substâncias 
mencionadas nas alíneas a) a e), caso a caso, 
de acordo com o procedimento previsto no 
artigo 56.º.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa diminuir o nível de preocupação suscitado por uma substância que deve ser 
tomado em conta para que essa substância possa ser incluída no anexo VIII. É inaceitável exigir 
que essa substância provoque efeitos irreversíveis. É preferível uma formulação mais flexível.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 646
Artigo 54, alínea f)
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f)  Substâncias, como as que apresentam 
propriedades perturbadoras do sistema 
endócrino ou que tenham propriedades 
persistentes, bioacumuláveis e tóxicas ou 
propriedades muito persistentes e muito 
bioacumuláveis, que não preenchem os 
critérios das alíneas d) e e) e que sejam 
identificadas como provocando efeitos 
graves e irreversíveis nos seres humanos e 
no ambiente equivalentes aos das outras 
substâncias mencionadas nas alíneas a) a e), 
caso a caso, de acordo com o procedimento 
previsto no artigo 56º.

f) Substâncias, como as que apresentam 
propriedades perturbadoras do sistema 
endócrino ou que tenham propriedades 
persistentes, bioacumuláveis ou tóxicas, que 
não preenchem os critérios das alíneas d) e 
e) mas que sejam identificadas como 
suscitando um nível de preocupação
equivalente aos das outras substâncias 
mencionadas nas alíneas a) a e), caso a caso, 
de acordo com o procedimento previsto no
artigo 56º.

Or. en

Justificação

Parcialmente relacionada com as alterações ao artigo 53° bis (novo).

A introdução de uma lista de substâncias que aguardam a concessão de uma autorização impõe 
uma alteração do procedimento de inscrição nas listas.

O processo de autorização deve abranger igualmente as substâncias alergéneas e as substâncias 
muito tóxicas de inalação crónica.

A alínea f) é demasiado restritiva, pois condiciona a obrigatoriedade da autorização de uma 
substância à prova de efeitos graves e irreversíveis. Esta exigência é contrária ao princípio da 
acção preventiva. A formulação proposta é coerente com a definição de substâncias perigosas 
incluídas na lista prioritária da directiva que estabelece um quadro de acção comunitária no 
domínio da política da água.

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

Alteração 647
Artigo 54, alínea f bis) (nova)

f bis) Substâncias que sejam ingredientes 
adicionados aos produtos do tabaco na 
acepção dos n°s 1 e 5 do artigo 2° da 
Directiva 2001/37/CE relativa à 
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros no que respeita ao 
fabrico, à apresentação e à venda de 
produtos do tabaco.
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Or. en

Justificação

Tanto o perfil de exposição como os efeitos nocivos dos aditivos do tabaco não justificam 
qualquer derrogação à obrigação de registo destas substâncias.

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 648
Artigo 54 bis (novo)

Artigo 54º bis
Revisão das substâncias a incluir no anexo 

XIII
O mais tardar seis anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, a Comissão 
solicitará ao Comité Científico dos Riscos 
para a Saúde e o Ambiente (CCRSA) um 
parecer sobre a oportunidade de 
acrescentar outros critérios científicos no 
artigo 54° do presente regulamento e nos 
anexos pertinentes e formulará orientações 
sobre esses critérios. 
Com base no parecer do CCRSA, a 
Comissão pode apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho uma proposta que 
altera as categorias incluídas no artigo 54° 
de forma a abranger outras substâncias 
que suscitem um nível de preocupação 
equivalente se as suas propriedades 
puderem ser determinadas por critérios 
científicos claros assentes em métodos de 
ensaios validados internacionalmente.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa garantir a certeza jurídica e que as restrições do processo de autorização 
incidam sobre substâncias em relação às quais foi demonstrado terem efeitos nocivos para a 
saúde humana e para o ambiente quando avaliadas de acordo com critérios científicos 
reconhecidos e validados a nível internacional, como por exemplo no âmbito da OCDE.
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Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 649
Artigo 55

Inclusão de substâncias no anexo XIII (Não se aplica à versão portuguesa.)
1. Sempre que se tome a decisão de incluir 
no anexo XIII substâncias referidas no 
artigo 54.º, essa decisão será tomada em 
conformidade com o procedimento referido 
no n.º 3 do artigo 130.º. Em relação a cada 
substância, essa decisão especificará:

1. Do Anexo XIII devem constar as 
condições fixadas com base em pedidos de 
autorização que estabelecem o 
enquadramento aplicável à colocação no 
mercado e à utilização de substâncias 
sujeitas a autorização obrigatória.

a) A identidade da substância;
b) A(s) propriedade(s) intrínseca(s) da 
substância mencionada no artigo 54.º;
c) Disposições transitórias:
i) a ou as datas a partir das quais a 
colocação no mercado e a utilização da 
substância passam a ser proibidas a menos 
que se tenha concedido uma autorização, a 
seguir designada “data de expiração”,
ii) uma data ou datas, pelo menos 18 meses 
antes da(s) data(s) de expiração, até às 
quais têm de ser recebidos os pedidos caso 
o requerente pretenda continuar a utilizar a 
substância ou colocá-la no mercado para 
determinadas utilizações após a(s) data(s) 
de expiração; estas utilizações continuadas 
serão permitidas após a data de expiração, 
até que seja tomada uma decisão sobre o 
pedido de autorização;
d) Períodos de revisão para certas 
utilizações, se for adequado;
e) Utilizações ou categorias de utilizações 
isentas da obrigatoriedade da autorização, 
se for aplicável, e eventuais condições para 
essas isenções.
2. Algumas utilizações ou categorias de 
utilizações poderão ser isentadas da 
obrigatoriedade da autorização. Ao 
determinar essas isenções, ter-se-á em 
conta, nomeadamente, o seguinte:

2. As condições estabelecidas no Anexo 
XIII não se aplicam às substâncias 
relativamente às quais todas as utilizações 
tenham sido proibidas nos termos do Título 
VIII ou por força de outras disposições 
jurídicas comunitárias.

a) A legislação comunitária específica 
existente que imponha requisitos mínimos 
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relacionados com a protecção da saúde ou 
do ambiente para a utilização da 
substância, como, por exemplo, limites de 
exposição profissional vinculativos, limites 
de emissões, etc.;
b) Obrigações legais existentes para que se 
tomem as medidas técnicas e de gestão 
apropriadas com vista a assegurar a 
conformidade com quaisquer normas 
pertinentes no domínio da saúde, da 
segurança e do ambiente em relação à 
utilização da substância.
As isenções poderão depender da satisfação 
de certas condições.
3. Antes de tomar a decisão de incluir uma
substância no anexo XIII, a Agência 
recomendará a inclusão de substâncias 
prioritárias, especificando, para cada 
substância, os dados indicados no n.º 1. 
Normalmente, dar-se-á prioridade a 
substâncias com:
a) Propriedades PBT ou mPmB,
b) Utilização numa vasta gama de 
aplicações; ou
c) Grandes volumes.
O número de substâncias incluídas no 
anexo XIII e as datas especificadas no n.º 1 
terão igualmente em conta a capacidade da 
Agência para tratar os pedidos no prazo 
previsto.
4. Antes de a Agência enviar a sua 
recomendação à Comissão, publicá-la-á no 
seu sítio Web, indicando claramente a data 
de publicação. Convidará todas as partes 
interessadas a apresentarem as suas 
observações nos três meses seguintes à data 
da publicação, em particular no que se 
refere ao seguinte:
a) Respeito dos critérios referidos nas 
alíneas d), e) e f) do artigo 54.º;
b) Utilizações que devem ser isentadas do 
requisito de autorização.
A Agência actualizará a sua 
recomendação, tendo em conta as 
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observações recebidas.
5. Depois de incluída no anexo XIII, uma 
substância não será sujeita a novas 
restrições de acordo com o procedimento 
descrito no título VIII, que cobre os riscos 
da utilização da substância para a saúde 
humana ou para o ambiente, decorrentes 
das propriedades intrínsecas especificadas 
no anexo XIII.
6. As substâncias cujas utilizações tenham 
sido todas proibidas ao abrigo do título 
VIII ou de qualquer outro normativo 
comunitário não serão incluídas no anexo 
XIII ou serão dele suprimidas.

Or. de

Justificação

A obrigação de autorização não deve resultar de uma listagem, mas, sim, de determinadas 
propriedades perigosas, uma vez que a listagem não permite, por um lado, prever novos 
resultados, requerendo, por outro, um enorme dispêndio de tempo e recursos. Um procedimento 
desta natureza afigura-se, pois, inteiramente ineficaz.
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Alteração apresentada por Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis e Miroslav Mikolášik

Alteração 650
Artigo 55, nº 1, parte introdutória

1. Sempre que se tome a decisão de incluir 
no anexo XIII substâncias referidas no artigo 
54.º, essa decisão será tomada em 
conformidade com o procedimento referido 
no n.º 3 do artigo 130.º. Em relação a cada 
substância, essa decisão especificará:

1. Sempre que se tome a decisão de incluir 
no anexo XIII substâncias referidas no artigo 
54.º, que tenham sido anteriormente 
registadas com base no Título II, essa 
decisão será tomada em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 3 do artigo 
130.º. Em relação a cada substância, essa 
decisão especificará:

Or. it

Justificação

Só as substâncias registadas deverão ser submetidas a autorização. As substâncias não 
registadas não podem, de qualquer modo, ser fabricadas ou importadas. A inclusão destas 
substâncias tornaria o sistema inoperável. A presente alteração está relacionada com as 
alterações apresentadas às disposições contidas no título VII: Autorização.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 651
Artigo 55, nº 1, alínea a)

a) A identidade da substância; a) A identidade da substância, nos termos 
dos pontos 2.1 e 2.2 do Anexo IV;

Or. nl

Justificação

É necessário descrever claramente a identidade da substância incluída na decisão. O Anexo IV 
proporciona uma descrição clara da identidade de uma substância.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 652
Artigo 55, nº 1, alínea d)

d)  Períodos de revisão para certas
utilizações, se for adequado;

d) Períodos de revisão, que não deverão 
exceder três anos, para todas as utilizações;

Or. en
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Justificação

Reforça a abordagem adoptada pelo relator na alteração 55. Todas as autorizações devem ser 
limitadas no tempo, com uma vigência máxima de três anos, em função do desenvolvimento de 
alternativas ou de tecnologias mais seguras. Na ausência de períodos de revisão regulares, 
perder-se-ia o incentivo à inovação e ao desenvolvimento de alternativas mais seguras.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Alteração 653
Artigo 55, nº 1, alínea d)

d)  Períodos de revisão para certas
utilizações, se for adequado;

d)  Períodos de revisão para todas as
utilizações, que não deverão exceder cinco 
anos;

Or. en

Justificação

É razoável que todas as autorizações concedidas tenham um carácter temporário, dado que uma 
revisão periódica tornará possível (e incentivará) a adaptação ao progresso técnico (por 
exemplo, a tomada em consideração de novas informações sobre riscos, exposição, benefícios 
socioeconómicos e alternativas disponíveis). Todas as autorizações devem ser limitadas no 
tempo, com uma vigência máxima de cinco anos, em função do desenvolvimento de alternativas 
ou de tecnologias mais seguras. Na ausência de períodos de revisão regulares, perder-se-ia o 
incentivo à inovação e ao desenvolvimento de alternativas mais seguras.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Dorette Corbey

Alteração 654
Artigo 55, nº 1, alínea e)

e)  Utilizações ou categorias de utilizações 
isentas da obrigatoriedade da autorização, 
se for aplicável, e eventuais condições para 
essas isenções.

Suprimido

Or. en

Justificação

As derrogações gerais ao requisito de autorização não devem ser permitidas, pois significam 
conceder uma autorização sem serem examinadas caso a caso as vantagens e os inconvenientes 
da utilização das substâncias ou a existência de eventuais alternativas. Esta disposição anula 
três elementos essenciais que a autorização visa introduzir: a substituição, caso existam outras 
alternativas, a justificação do prosseguimento da utilização e a transparência do processo de 
tomada de decisões (Carl Schlyter e outros).
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Esta alteração assegura a coerência com as alterações 15 e 16 (supressão do n° 2 e do n° 4, 
alínea b) do artigo 55°), anulando a possibilidade de algumas utilizações serem isentadas do 
requisito de autorização e garante que o processo de autorização constitua o quadro geral para 
todas as substâncias químicas que suscitam uma grande preocupação que preenchem os 
critérios de autorização (Dorette Corbey).

Alteração apresentada por Dorette Corbey + Jonas Sjöstedt + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, 
Riitta Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 655
Artigo 55, nº 2

2.  Algumas utilizações ou categorias de 
utilizações poderão ser isentadas da 
obrigatoriedade da autorização. Ao 
determinar essas isenções, ter-se-á em 
conta, nomeadamente, o seguinte:

Suprimido

a)  A legislação comunitária específica 
existente que imponha requisitos mínimos 
relacionados com a protecção da saúde ou 
do ambiente para a utilização da 
substância, como, por exemplo, limites de 
exposição profissional vinculativos, limites 
de emissões, etc.;
b)  Obrigações legais existentes para que se 
tomem as medidas técnicas e de gestão 
apropriadas com vista a assegurar a 
conformidade com quaisquer normas 
pertinentes no domínio da saúde, da 
segurança e do ambiente em relação à 
utilização da substância.
As isenções poderão depender da satisfação 
de certas condições.

Or. en

Justificação

Este artigo permite todo o tipo de derrogações gerais ao requisito de autorização sem serem 
especificadas condições, o que dará azo a abusos na aplicação dessas derrogações. O processo 
de autorização deveria constituir o quadro geral aplicável a todas as substâncias que 
preencham os critérios, de forma a garantir uma avaliação caso a caso das vantagens e dos 
inconvenientes da sua utilização, bem como da existência de soluções alternativas 
(Dorette Corbey).

É indispensável melhorar o controlo das substâncias que suscitam uma grande preocupação e, 
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se possível, substitui-las por substâncias alternativas mais seguras. No âmbito do sistema 
REACH, a autorização é o instrumento previsto para atingir este objectivo. As derrogações para 
utilizações ou categorias de utilizações só deveriam ser admitidas nos domínios em que outra 
regulamentação assegure um nível de protecção da saúde e do ambiente pelo menos equivalente 
(Jonas Sjöstedt).

As derrogações gerais ao requisito de autorização não devem ser permitidas, pois significam 
conceder uma autorização sem serem examinadas caso a caso as vantagens e os inconvenientes 
da utilização das substâncias ou a existência de eventuais alternativas. Esta disposição anula 
três elementos essenciais que a autorização visa introduzir: a substituição, caso existam outras 
alternativas, a justificação do prosseguimento da utilização e a transparência do processo de 
tomada de decisões (Dan Jørgensen e outros + Carl Schlyter e outros).

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

Alteração 656
Artigo 55, nº 2, alínea b bis) (novo)

b bis) Medidas específicas de gestão do 
risco que visem proteger a saúde e/ou o 
ambiente enunciadas no processo de 
registo.

Or. it

Justificação

Devem ser isentas as substâncias ou utilizações que já tenham sido devidamente controladas 
(por exemplo, com limites de exposição, utilizações em condições industriais bem controladas). 
A presente alteração está relacionada com as alterações apresentadas às disposições contidas 
no título VII: Autorização.

Alteração apresentada por Robert Sturdy, Mojca Drčar Murko

Alteração 657
Artigo 55, nº 2, alínea b bis) (nova)

b bis) A proporcionalidade do risco para a 
saúde humana ou para o ambiente em 
função da forma física durante a 
utilização, por exemplo no caso dos metais 
maciços.

Or. en
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Justificação

Os riscos reais para a saúde humana e para o ambiente colocados pelos metais e as ligas 
dependem da forma que revestem. Por exemplo, o pó de alumínio pode ser explosivo, mas não 
uma lata de alumínio. A aplicação das mesmas exigências regulamentares a ambas as formas é 
desproporcionada em relação ao risco real (Robert Sturdy).

A Comissão afirma, a propósito da isenção da obrigação de registo no caso dos polímeros, que 
a maior parte dos metais maciços apresenta "um risco limitado pela sua natureza". A menos que 
existam indícios de riscos potenciais que justifiquem uma avaliação mais exaustiva de perfis de 
exposição específicos, e a fim de evitar uma sobrecarga do processo de autorização, estas 
substâncias deveriam ser objecto de um processo simplificado (Mojca Drčar Murko).

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

Alteração 658
Artigo 55, nº 2, novo parágrafo

Estas isenções não se aplicam às utilizações 
ou categorias de utilizações de substâncias 
referidas no artigo 54° que sejam 
ingredientes adicionados aos produtos do 
tabaco na acepção dos n°s 1 e 5 do artigo 
2° da Directiva 2001/37/CE relativa à 
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros no que respeita ao 
fabrico, à apresentação e à venda de 
produtos do tabaco, sem prejuízo do 
disposto no artigo 12° desta directiva.

Or. en

Justificação

Tanto o perfil de exposição como os efeitos nocivos dos aditivos do tabaco não justificam 
qualquer derrogação à obrigação de registo destas substâncias.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 659
Artigo 55, nº 3, alínea a)

a) Propriedades PBT ou mPmB, a) Propriedades que suscitem muito grande 
preocupação;
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Or. nl

Justificação

As substâncias PBT e mPmB pertencem à categoria das substâncias que suscitam muito grande 
preocupação.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 660
Artigo 55, nº 3, alínea b)

b) Utilização numa vasta gama de 
aplicações; ou

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. nl

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 661
Artigo 55, nº 3, alínea c)

c) Grandes volumes. (Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. nl

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

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

Alteração 662
Artigo 55, nº 3, alínea c)

c)  Grandes volumes. c)  Grandes volumes, ou;

Or. en



AM\565935PT.doc 41/90 PE 357.823v01-00

PT

Justificação

O perfil de exposição e os efeitos nocivos dos aditivos do tabaco exigem que estas substâncias 
sejam testadas com prioridade. A preocupação dos fabricantes de tabaco em proteger os seus 
dados não pode justificar uma derrogação a esta regra. Além disso, não é de esperar que os 500 
aditivos contidos em cada cigarro excedam as capacidades da Agência.

Alteração apresentada por Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, 
Sergio Berlato, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 

Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis e Miroslav Mikolášik

Alteração 663
Artigo 55, nº 3, alínea c bis) (novo)

c bis) CMR das categorias 1 e 2.

Or. it

Justificação

As substâncias CMR das categorias 1 e 2 devem ser incluídas nesta lista, uma vez que se trata 
de substâncias a incluir no anexo XIII (vide alíneas a), b) e c) do artigo 54º). A presente 
alteração está relacionada com as alterações apresentadas às disposições contidas no título VII: 
Autorização.

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

Alteração 664
Artigo 55, nº 3, alínea c bis) (novo)

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

Or. en

Justificação

O perfil de exposição e os efeitos nocivos dos aditivos do tabaco exigem que estas substâncias 
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sejam testadas com prioridade. A preocupação dos fabricantes de tabaco em proteger os seus 
dados não pode justificar uma derrogação a esta regra. Além disso, não é de esperar que os 500 
aditivos contidos em cada cigarro excedam as capacidades da Agência.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 665
Artigo 55, nº 3, último parágrafo

O número de substâncias incluídas no 
anexo XIII e as datas especificadas no n.º 1 
terão igualmente em conta a capacidade da 
Agência para tratar os pedidos no prazo 
previsto.

Suprimido

Or. en

Justificação

A capacidade da Agência não pode constituir um factor limitativo da acção contra as 
substâncias que suscitam uma grande preocupação.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 666
Artigo 55, novo parágrafo

No prazo de 6 meses a contar da data de 
conclusão do registo de determinadas 
substâncias que satisfaçam os critérios 
visados no artigo 54º, a Agência verificará 
se, no respeitante às utilizações ou 
categorias de utilização e de exposição 
indicadas pelo registando, são necessárias 
novas restrições ou modificações das 
restrições existentes, em conformidade com 
o Título VIII. Quando a Agência considere 
que tais restrições são necessárias, 
recomendará o início de um procedimento 
de restrição nos termos dos artigos 66º a  
70º. Quando, pelo contrário, a Agência 
considere que as utilizações indicadas pelo 
registando são objecto de um controlo 
apropriado, recomendará que as mesmas 
sejam isentadas das restrições em causa, 
tendo em conta os requisitos previstos no 
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artigo 55º, nº 2. As decisões sobre as 
referidas isenções serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento visado 
no artigo 130º, nº 3.
As frases 1 a 3 não são aplicáveis quando a 
Agência tenha já recomendado a inclusão 
dessa mesma substância com sendo 
prioritária em conformidade com o artigo 
55º, nº 3.
As frases 1 a 3 não são aplicáveis quando a 
Agência verifique que o processo 
apresentado para efeitos de registo dessa 
substância não contém indicações 
suficientes que justifiquem um processo 
acelerado. Esta decisão será comunicada 
ao registando interessado. Os registandos 
serão convidados a pronunciar-se no prazo 
de 3 meses. A Agência actualizará a sua 
decisão tendo em conta o parecer em causa.
Serão consideradas isentas na acepção do 
artigo 55º, nº 2, as utilizações indicadas 
pelo registando relativamente às quais a 
Agência não tenha, neste prazo de seis 
meses, formulado qualquer recomendação, 
nos termos das frases 2 ou 3, ou adoptado 
uma decisão, nos termos da frase 5.

Or. de

Justificação

As restrições devem ter prioridade relativamente ao procedimento de autorização, dado 
propiciarem, mais rapidamente, de modo mais abrangente e uniforme a nível da UE, uma maior 
segurança para o ambiente e o consumidor. Com as suas duas fases, o procedimento de 
autorização é moroso e burocrático. A possibilidade de adopção de decisões no âmbito do 
procedimento de autorização apenas será ponderada quando não possa ser garantida segurança 
suficiente no âmbito de um procedimento de restrição.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle e Thomas Ulmer

Alteração 667
Artigo 55, novo parágrafo

No prazo de 6 meses a contar da data de 
conclusão do registo de determinadas 
substâncias que satisfaçam os critérios 
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visados no artigo 54º, a Agência verificará 
se, no respeitante às utilizações ou 
categorias de utilização e de exposição 
indicadas pelo registando, são necessárias 
novas restrições ou modificações das 
restrições existentes, em conformidade com 
o Título VIII. Quando a Agência considere 
que tais restrições são necessárias, 
recomendará o início de um procedimento 
de restrição nos termos dos artigos 66º a  
70º.

Or. de

Justificação

As restrições devem ter prioridade relativamente ao procedimento de autorização, dado 
propiciarem, mais rapidamente, de modo mais abrangente e uniforme a nível da UE, uma maior 
segurança para o ambiente e o consumidor. Com as suas duas fases, o procedimento de 
autorização é moroso e burocrático. A possibilidade de adopção de decisões no âmbito do 
procedimento de autorização apenas será ponderada quando não possa ser garantida segurança 
suficiente no âmbito de um procedimento de restrição.

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

Alteração 668
Artigo 55, nº 4, alínea a)

a) Respeito dos critérios referidos nas 
alíneas d), e) e f) do artigo 54.º;

a) Respeito dos critérios referidos nas 
alíneas d) e e) do artigo 54.º;

Or. it

Justificação

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

Alteração apresentada por Dorette Corbey + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 669
Artigo 55, nº 4, alínea b)

b)  Utilizações que devem ser isentadas do 
requisito de autorização.

Suprimido
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Or. en

Justificação

Esta alteração assegura a coerência com a alteração 15 (supressão do n° 2 do artigo 55°),  
anulando a possibilidade de algumas utilizações serem isentadas do requisito de autorização e 
garante que o processo de autorização constitua o quadro geral para todas as substâncias 
químicas que suscitam uma grande preocupação que preenchem os critérios de autorização 
(Dorette Corbey).

As derrogações gerais ao requisito de autorização não devem ser permitidas, pois significam 
conceder uma autorização sem serem examinadas caso a caso as vantagens e os inconvenientes 
da utilização das substâncias ou a existência de eventuais alternativas. Esta disposição anula 
três elementos essenciais que a autorização visa introduzir: a substituição, caso existam outras 
alternativas, a justificação do prosseguimento da utilização e a transparência do processo de 
tomada de decisões (Carl Schlyter e outros).

Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Jonas Sjöstedt + 
Dorette Corbey + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 670
Artigo 55, nº 5

5. Depois de incluída no anexo XIII, uma 
substância não será sujeita a novas 
restrições de acordo com o procedimento 
descrito no título VIII, que cobre os riscos 
da utilização da substância para a saúde 
humana ou para o ambiente, decorrentes 
das propriedades intrínsecas especificadas 
no anexo XIII.

Suprimido

Or. en

Justificação

O processo de autorização não deve impedir a imposição de novas restrições, quando 
necessário, nomeadamente se forem publicadas novas informações científicas sobre as 
substâncias químicas que suscitam uma grande preocupação e a necessidade de uma acção 
rápida se impuser. Caso contrário, tanto as autorizações como as restrições não poderão ser 
utilizadas, no caso das substâncias incluídas no anexo, para controlar as utilizações que foram 
isentadas da obrigatoriedade da autorização. Este facto constituiria um recuo em relação à 
situação actual, na medida em que as disposições relativas às restrições não poderiam 
funcionar como uma rede de salvação. Até agora, as restrições (Directiva 76/769/CEE) foram 
consideradas necessárias para o controlo de substâncias (por exemplo, a parafina clorada de 
cadeia curta e o etoxilato de nonilfenol) que foram extensamente utilizadas em instalações às 
quais foi concedida uma autorização, de acordo com a directiva relativa à prevenção e controlo 
integrados da poluição, ou a partir de um local de emissão abrangido pela directiva no domínio 
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da água. Pode igualmente haver casos (com excepção dos poluentes orgânicos persistentes) em 
que seja necessária uma decisão rápida ao abrigo do procedimento de restrições e não uma 
autorização (Dan Jørgensen e outros).

Esta alteração permite o recurso a restrições mesmo que a substância esteja incluída no 
anexo XIII (Jonas Sjöstedt).

O processo de autorização não deve impedir a imposição de novas restrições a nível 
comunitário, quando necessário, nomeadamente se forem publicadas novas informações 
científicas sobre as substâncias químicas que suscitam uma grande preocupação e a 
necessidade de uma acção rápida se impuser. Além disso, os direitos reconhecidos aos 
diferentes Estados-Membros por força do artigo 95° não devem ser anulados por estas 
disposições (Dorette Corbey).
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Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 671
Artigo 55, nº 5

5.  Depois de incluída no anexo XIII, uma 
substância não será sujeita a novas restrições 
de acordo com o procedimento descrito no 
título VIII, que cobre os riscos da utilização 
da substância para a saúde humana ou para o 
ambiente, decorrentes das propriedades 
intrínsecas especificadas no anexo XIII.

5.  Depois de incluída no anexo XIII, uma 
substância não será sujeita a novas restrições 
de acordo com o procedimento descrito no 
título VIII, que cobre os riscos da utilização 
da substância para a saúde humana ou para o 
ambiente, decorrentes das propriedades 
intrínsecas especificadas no anexo XIII,
salvo se forem apresentados à Agência 
dados científicos que demonstrem a 
necessidade de adoptar medidas urgentes 
para sujeitar a substância a novas 
restrições.

Or. en

Justificação

É necessário instituir um mecanismo destinado a controlar as utilizações das substâncias 
incluídas no anexo que foram isentadas da obrigatoriedade da autorização. O texto da 
Comissão anularia qualquer possibilidade de controlo através de "novas" restrições. Esta 
alteração faz parte de uma série de alterações que visam reforçar os princípios da substituição e 
do dever de prudência.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 672
Artigo 55, nº 5

5.  Depois de incluída no anexo XIII, uma 
substância não será sujeita a novas restrições 
de acordo com o procedimento descrito no 
título VIII, que cobre os riscos da utilização 
da substância para a saúde humana ou para o 
ambiente, decorrentes das propriedades 
intrínsecas especificadas no anexo XIII.

5.  Depois de incluída no anexo XIII, uma 
substância não será sujeita a novas restrições 
de acordo com o procedimento descrito no 
título VIII, que cobre os riscos da utilização 
da substância para a saúde humana ou para o 
ambiente, decorrentes das propriedades 
intrínsecas especificadas no anexo XIII, 
salvo em casos excepcionais em que a 
Agência esteja convicta de que novos dados 
científicos demonstram para além de 
qualquer dúvida razoável a necessidade de 
adoptar medidas urgentes para evitar 
graves danos para a saúde humana ou para 
o ambiente.
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Or. en

Justificação

O processo de autorização não deve impedir a imposição de novas restrições, quando 
necessário, nomeadamente se forem publicadas novas informações científicas sobre as 
substâncias químicas que suscitam uma grande preocupação e a necessidade de uma acção 
rápida se impuser

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

Alteração 673
Artigo 55, nº 6

6. As substâncias cujas utilizações tenham 
sido todas proibidas ao abrigo do título VIII 
ou de qualquer outro normativo comunitário 
não serão incluídas no anexo XIII ou serão 
dele suprimidas. 

6. As substâncias cujas utilizações tenham 
sido todas proibidas ou objecto de restrições
ao abrigo do título VIII ou de qualquer outro 
normativo comunitário e/ou tenham sido 
isentadas ao abrigo do nº 2 do artigo 55º e 
do nº 3, alínea a), do artigo 55º não serão 
incluídas no anexo XIII ou serão suprimidas 
com base no procedimento previsto no nº 3 
do artigo 130º.

As substâncias cuja classificação tenha 
sido modificada em resultado da  aplicação 
da Directiva 67/548/CEE e que, por 
conseguinte, deixem de satisfazer os 
critérios do artigo 54º devem ser retiradas 
do anexo XIII de acordo com o 
procedimento previsto no nº 3 do artigo 
130º. Isto aplica-se igualmente às 
substâncias que deixem de satisfazer os 
critérios do anexo XII devido a novos dados 
científicos.

Or. it

Justificação

Para além das mencionadas no nº 6 do artigo 55º da proposta da Comissão, é necessário prever 
outras razões para retirar substâncias do anexo XIII, como por exemplo:

- ter em conta restrições das utilizações ao abrigo do Título VIII, em vez de apenas 
proibições;

- ter igualmente em conta isenções de utilizações ou de categorias de utilizações  (nº 2 
do artigo 55º ou nº 3, alínea a), do artigo 55º); não faz sentido incluir ou deixar no 
anexo XIII substâncias cujas utilizações tenham sido objecto de proibição, restrições 
ou isenção;
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- pode acontecer que a classificação de uma substância seja modificada, por exemplo, 
uma substância CMR da categoria 1 ou 2 passar para a 3, ou que uma substância 
deixe de satisfazer os critérios do anexo XII devido a novos dados científicos. Nestes 
casos é necessário retirar a substância do anexo XIII.

A presente alteração está relacionada com as alterações apresentadas às disposições do Título 
VII: Autorização.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle e Thomas Ulmer

Alteração 674
Artigo 55, nº 6

6. As substâncias cujas utilizações tenham 
sido todas proibidas ao abrigo do título VIII 
ou de qualquer outro normativo comunitário 
não serão incluídas no anexo XIII ou serão 
dele suprimidas.

6. As substâncias cujas utilizações tenham 
sido todas proibidas ou sujeitas a quaisquer 
restrições ao abrigo do título VIII ou de 
qualquer outro normativo comunitário não 
serão incluídas no anexo XIII ou serão 
suprimidas.

As substâncias cuja classificação tenha 
sido alterada em conformidade com a 
Directiva 67/548/CEE e que, por 
conseguinte, deixem de satisfazer os 
critérios referidos no artigo 54º, serão 
suprimidas do Anexo XIII.

Or. de

Justificação

Há outras razões para incluir substâncias no Anexo XIII ou para do mesmo as suprimir. Importa 
ter em conta, não só as proibições, mas também as restrições de utilização visadas no Título 
VIII.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 675
Artigo 56

Identificação das substâncias referidas nas 
alíneas d), e) e f) do artigo 54.º

Identificação das substâncias referidas nas 
alíneas d), e) e f) do artigo 54.º

1. Para identificar as substâncias referidas 
nas alíneas d), e) e f) do artigo 54.º, 
aplicar-se-á o procedimento previsto nos 
nºs 2 a 7 do presente artigo, antes de se 
fazer qualquer recomendação ao abrigo do 
n.º 3 do artigo 55.º.

Substâncias sujeitas a autorização 
obrigatória

2. A Comissão pode solicitar à Agência que 
elabore um processo de acordo com o 
anexo XIV relativo às substâncias que, na 

a) Substâncias que satisfaçam os critérios 
de classificação como cancerígenas da 
categoria 1 ou 2, de acordo com a Directiva 
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sua opinião, satisfazem os critérios 
estabelecidos nas alíneas d), e) e f) do 
artigo 54.º. A Agência transmitirá esse 
processo aos Estados-Membros.

67/548/CEE;

3. Qualquer Estado-Membro pode elaborar 
um processo de acordo com o anexo XIV 
relativo às substâncias que, na sua opinião, 
satisfazem os critérios estabelecidos nas 
alíneas d), e) e f) do artigo 54.º e enviá-lo à 
Agência. A Agência transmitirá esse 
processo aos outros Estados-Membros.

b) Substâncias que satisfaçam os critérios 
de classificação como mutagénicas da 
categoria 1 ou 2, de acordo com a Directiva 
67/548/CEE;

4. Nos 30 dias que se seguem à transmissão 
do processo, os outros Estados-Membros ou 
a Agência poderão incluir, no processo 
destinado à Agência, observações sobre a 
identificação da substância.

c) Substâncias que satisfaçam os critérios 
de classificação como tóxicas para a 
reprodução da categoria 1 ou 2, de acordo 
com a Directiva 67/548/CEE;

5. Se a Agência não receber quaisquer 
observações, poderá incluir essa substância 
nas suas recomendações ao abrigo do n.º 3 
do artigo 55.º.

d) Substâncias que sejam persistentes, 
bioacumuláveis e tóxicas de acordo com os 
critérios estabelecidos no Anexo XII;

6. Após a recepção das observações de 
outro Estado-Membro, ou por sua própria 
iniciativa, a Agência remeterá o processo 
para o Comité dos Estados-Membros, no 
prazo de 15 dias a contar do final do 
período de 30 dias indicado no n.º 4.

e) Substâncias que sejam muito persistentes 
e muito bioacumuláveis de acordo com os 
critérios estabelecidos no Anexo XII;

7. Se, no prazo de 30 dias após o envio para 
o Comité dos Estados-Membros, este 
chegar a um acordo unânime sobre a 
identificação, a Agência poderá incluir essa 
substância nas suas recomendações, ao 
abrigo do n.º 3 do artigo 55.º. Se o Comité 
dos Estados-Membros não conseguir 
chegar a um acordo unânime, adoptará um 
parecer no prazo de 30 dias após o envio do 
processo. A Agência transmitirá esse 
parecer à Comissão, incluindo informações 
sobre qualquer ponto de vista minoritário 
no Comité.

f) Substâncias, como as que apresentam 
propriedades perturbadoras do sistema 
endócrino ou que tenham propriedades 
persistentes, bioacumuláveis e tóxicas ou 
propriedades muito persistentes e muito 
bioacumuláveis, que não preencham os 
critérios das alíneas d) e e) e que sejam 
identificadas como provocando efeitos 
graves e irreversíveis nos seres humanos e 
no ambiente equivalentes aos das outras 
substâncias mencionadas nas alíneas a) a 
e), caso a caso, de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 56º.
g) Substâncias que satisfaçam os critérios 
de classificação como muito venenosas ou 
venenosas, de acordo com a Directiva 
67/548/CEE;
h) Substâncias que satisfaçam os critérios 
de classificação como sensibilizantes, de 
acordo com a Directiva 67/548/CEE;
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Or. de

Justificação

A obrigação de autorização deve abranger genericamente determinadas substâncias 
especialmente perigosas (inclusive, muito perigosas, perigosas e sensibilizantes). Em 
conformidade com o princípio do poluidor-pagador, neste contexto caberá ao responsável 
comprovar que as substâncias serão utilizadas de modo seguro e que não há quaisquer 
alternativas.

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

Alteração 676
Artigo 56, título 

Identificação das substâncias referidas nas 
alíneas d), e) e f) do artigo 54º

Identificação e inclusão no anexo XIII bis 
das substâncias referidas nas alíneas d), e) e 
f) do artigo 54º

Or. en

Justificação

Esta alteração completa a alteração 52 do relator, preconizando um procedimento de inclusão 
no anexo XIII bis (Guido Sacconi).

Relacionada com a alteração ao artigo 54° dos mesmos autores.

A fim de melhorar a transparência, incentivar a adopção de medidas facultativas pelos 
utilizadores a jusante e a inovação em prol de substâncias mais seguras, todas as substâncias 
que preenchem os critérios de classificação como substâncias que suscitam uma grande 
preocupação devem ser imediatamente inscritas numa lista de substâncias cujo processo de 
autorização está pendente (anexo XIII bis). As substâncias já identificadas como preenchendo os
critérios devem ser incluídas directamente. É necessário instituir um procedimento para a 
inclusão das substâncias a identificar (Carl Schlyter e outros).

As substâncias já identificadas como perigosas (ou seja, que satisfaçam os critérios científicos 
para serem classificadas como tal) no âmbito de outras convenções ou regulamentações, como a 
directiva-quadro no domínio da água, deveriam ser inscritas na lista de substâncias cujo 
processo de autorização está pendente. Na versão actual, a proposta não prevê qualquer prazo 
para a identificação das substâncias que preenchem os critérios de autorização e para o início 
do respectivo processo. Por conseguinte, propomos um prazo de três meses (Chris Davies).
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Alteração apresentada por Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis e Miroslav Mikolášik

Alteração 677
Artigo 56, título

Identificação das substâncias referidas nas 
alíneas d), e) e f) do artigo 54.º

Identificação das substâncias referidas nas 
alíneas d) e e) do artigo 54.º

Or. it

Justificação

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

Alteração apresentada por Guido Sacconi + Chris Davies

Alteração 678
Artigo 56, nº -1 (novo)

- 1.  As substâncias referidas nas alíneas a), 
b) e c) do artigo 54° são incluídas no anexo 
XIII bis.

Or. en

Justificação

Ver justificação anterior.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 679
Artigo 56, nº -1 (novo)

- 1.  As substâncias referidas nas alíneas a), 
b), c), c bis)  e c ter) do artigo 54° são 
incluídas no anexo XIII bis.

Or. en

Justificação

Relacionada com a alteração ao artigo 54° dos mesmos autores. 
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A fim de melhorar a transparência, incentivar a adopção de medidas facultativas pelos 
utilizadores a jusante e a inovação em prol de substâncias mais seguras, todas as substâncias 
que preenchem os critérios de classificação como substâncias que suscitam uma grande 
preocupação devem ser imediatamente inscritas numa lista de substâncias cujo processo de 
autorização está pendente (anexo XIII bis). As substâncias já identificadas como preenchendo os 
critérios devem ser incluídas directamente. É necessário instituir um procedimento para a 
inclusão das substâncias a identificar.

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

Alteração 680
Artigo 56, nº 1

1. Para identificar as substâncias referidas 
nas alíneas d), e) e f) do artigo 54.º, 
aplicar-se-á o procedimento previsto nos 
n.os 2 a 7 do presente artigo, antes de se 
fazer qualquer recomendação ao abrigo do 
n.º 3 do artigo 55.º.

1. Para identificar as substâncias referidas 
nas alíneas d) e e) do artigo 54.º, aplicar-se-á 
o procedimento previsto nos n.os 2 a 7 do 
presente artigo, antes de se fazer qualquer 
recomendação ao abrigo do n.º 3 do artigo 
55.º. 

Or. it

Justificação

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

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

Alteração 681
Artigo 56, nº 2

2. A Comissão pode solicitar à Agência que 
elabore um processo de acordo com o anexo 
XIV relativo às substâncias que, na sua 
opinião, satisfazem os critérios estabelecidos 
nas alíneas d), e) e f) do artigo 54.º. A 
Agência transmitirá esse processo aos 
Estados-Membros.

2. A Comissão pode solicitar à Agência que 
elabore um processo de acordo com o anexo 
XIV relativo às substâncias que, na sua 
opinião, satisfazem os critérios estabelecidos 
nas alíneas d) e e) do artigo 54.º. A Agência 
transmitirá esse processo aos 
Estados-Membros.

Or. it
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Justificação

Justificação idêntica à da alteração anterior.

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

Alteração 682
Artigo 56, nº 3

3. Qualquer Estado-Membro pode elaborar 
um processo de acordo com o anexo XIV 
relativo às substâncias que, na sua opinião, 
satisfazem os critérios estabelecidos nas 
alíneas d), e) e f) do artigo 54.º e enviá-lo à 
Agência. A Agência transmitirá esse 
processo aos outros Estados-Membros.

3. Qualquer Estado-Membro pode elaborar 
um processo de acordo com o anexo XIV 
relativo às substâncias que, na sua opinião, 
satisfazem os critérios estabelecidos nas 
alíneas d) e e) do artigo 54.º e enviá-lo à 
Agência. A Agência transmitirá esse 
processo aos outros Estados-Membros.

Or. it

Justificação

Justificação idêntica à da alteração anterior.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 683
Artigo 56, nº 3 bis (novo)

3 bis. Nos 6 meses que se seguem à data de 
expiração do registo de uma substância 
específica que satisfaça os critérios 
enunciados no artigo 54º, a Agência 
determinará se são necessárias novas 
restrições, ou se são necessárias 
modificações às restrições existentes por 
força do Título VIII, relacionadas com as 
utilizações identificadas pelo registando. Se 
a Agência concluir serem necessárias essas 
restrições, a Agência recomendará a 
implementação do processo de restrição, 
nos termos dos artigos 66º a 70º. Se a 
Agência concluir que as utilizações 
identificadas pelo registando estão 
correctamente controladas, a Agência 
recomendará casos de isenção, aplicando 
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assim os requisitos definidos no nº 2 do 
artigo 55º. Estas isenções serão objecto de
decisão a tomar nos termos do 
procedimento referido no nº 3 do artigo 
130º.
As disposições constantes dos n°s. 1-3 não 
serão aplicáveis se a substância já tiver sido 
recomendada pela Agência como 
substância prioritária por força do nº 3 do 
artigo 55º. As disposições constantes dos 
n°s. 1-3 não serão aplicáveis se a Agência 
decidir que o processo de registo relativo a 
esta substância não fornece informações 
suficientes de modo a permitir uma decisão 
rápida. Esta decisão será comunicada aos 
registandos em causa, que serão 
convidados a apresentar as suas 
observações dentro do prazo de três meses. 
A Agência tomará uma decisão tendo em 
conta as observações recebidas.
Serão isentadas, nos termos do nº 2 do 
artigo 55º, as utilizações identificadas pelo 
registando em relação às quais a Agência 
não tenha apresentado uma recomendação, 
nos termos dos n°s. 2 ou 3, ou não tenha 
tomado uma decisão dentro do prazo de 6 
meses, nos termos do n° 5.

Or. fr

Justificação

Para remediar a falta de certeza jurídica entre os produtores, importadores e utilizadores de 
uma substância que satisfaça os critérios estabelecidos no artigo 54º, propõe-se que se 
estabeleça um processo particular antes de a Agência recomendar a inclusão da substância em 
causa no Anexo XIII (nº 3 do artigo 55º) como substância prioritária. Este processo deverá 
basear-se no registo, no propósito de identificar "as utilizações identificadas do registando" 
(artigo 9º, alínea a), subalínea iii)).

Este processo "acelerado" só poderá funcionar se o processo de registo fornecer informações 
suficientes para justificar tal decisão. Admitindo que o processo de registo satisfaz todos os 
critérios estabelecidos no artigo 9º, a Agência deveria estar em condições de tomar as decisões 
impostas no nº 3, alínea a) do artigo 55º proposto. Se tal não for o caso, por exemplo, se o 
processo de avaliação ainda não estiver concluído, o processo de inclusão no Anexo XIII poderá 
ser o instrumento indicado.
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Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 684
Artigo 55, nº 6

6. As substâncias cujas utilizações tenham 
sido todas proibidas ao abrigo do título VIII 
ou de qualquer outro normativo comunitário 
não serão incluídas no anexo XIII ou serão 
dele suprimidas.

6. As substâncias cujas utilizações tenham 
sido todas proibidas ou sujeitas a restrições 
ao abrigo do título VIII ou de qualquer outro 
normativo comunitário e/ou tenham sido 
isentadas por força do nº 2 do artigo 55º ou 
do nº 3, alínea a), do artigo 55º não serão 
incluídas no anexo XIII ou serão dele 
suprimidas, nos termos do processo referido 
no nº 3 do artigo 130º.
As substâncias cuja classificação, 
resultante da aplicação da Directiva 
67/548/CEE, tenha sido modificada, e que, 
por conseguinte, já não satisfazem os 
critérios estabelecidos no artigo 54º devem 
ser retiradas do Anexo III, nos termos do 
processo referido no nº 3 do artigo 130º. 
Isto é igualmente aplicável se uma 
substância já não satisfizer os critérios 
estabelecidos no Anexo XII, em virtude de 
novos dados científicos.

Or. fr

Justificação

Cabe ter em conta as seguintes possibilidades:

- Deverão ser igualmente integradas as restrições de utilização por força do Título VIII , em vez 
de apenas o serem as proibições.

- Deverão ser igualmente tidas em conta as isenções de utilização ou de categorias de utilização 
nos termos do nº 2 do artigo 55º ou do nº3, alínea a) do artigo 55º: é inútil incluir substâncias 
no Anexo XIII se todas as suas utilizações forem proibidas, restringidas ou isentadas.

- Pode acontecer que a classificação de uma substância seja modificada, por exemplo uma 
substância CMR de categoria 1, 2 ou 3, ou que uma substância já não satisfizer os critérios do 
Anexo XII por força de novos dados científicos. Nestes casos, cabe retirar essa substância do 
Anexo XIII.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 685
Artigo 56, nº 7
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7.  Se, no prazo de 30 dias após o envio para 
o Comité dos Estados-Membros, este chegar 
a um acordo unânime sobre a identificação, 
a Agência poderá incluir essa substância nas 
suas recomendações, ao abrigo do nº 3 do 
artigo 55º. Se o Comité dos 
Estados-Membros não conseguir chegar a 
um acordo unânime, adoptará um parecer 
no prazo de 30 dias após o envio do 
processo. A Agência transmitirá esse parecer 
à Comissão, incluindo informações sobre 
qualquer ponto de vista minoritário no 
Comité.

7.  Se, no prazo de 30 dias após o envio para 
o Comité dos Estados-Membros, este chegar 
a um acordo por maioria qualificada sobre 
a identificação, a Agência poderá incluir 
essa substância nas suas recomendações, ao 
abrigo do nº 3 do artigo 55º. Se o Comité 
dos Estados-Membros não conseguir chegar 
a um acordo por maioria qualificada, 
adoptará um parecer no prazo de 30 dias 
após o envio do processo. A Agência 
transmitirá esse parecer à Comissão, no 
prazo de 15 dias úteis, incluindo 
informações sobre qualquer ponto de vista 
minoritário no Comité.

Or. en

Justificação

A deliberação por maioria qualificada é mais apropriada.

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 686
Artigo 56, nº 7

7. Se, no prazo de 30 dias após o envio para 
o Comité dos Estados-Membros, este chegar 
a um acordo unânime sobre a identificação, 
a Agência poderá incluir essa substância 
nas suas recomendações, ao abrigo do n.º 3 
do artigo 55.º. Se o Comité dos 
Estados-Membros não conseguir chegar a 
um acordo unânime, adoptará um parecer 
no prazo de 30 dias após o envio do 
processo. A Agência transmitirá esse parecer 
à Comissão, incluindo informações sobre 
qualquer ponto de vista minoritário no 
Comité.

7. Se, no prazo de 30 dias após o envio para 
o Comité dos Estados-Membros, este chegar 
a um acordo, por maioria qualificada, sobre 
o facto de a substância preencher os 
critérios para a autorização e dever ser 
incluída no anexo XIIIb, a Agência dispõe 
de 15 dias úteis para recomendar à 
Comissão a inclusão da substância no 
anexo XIIIb, tal como prevê o n.º 3 do 
artigo 55.º. Se o Comité dos 
Estados-Membros não conseguir chegar a 
um acordo por maioria qualificada, 
adoptará um parecer no prazo de 30 dias 
após o envio do processo. A Agência 
transmitirá esse parecer à Comissão no 
prazo de 15 dias úteis, incluindo 
informações sobre qualquer ponto de vista 
minoritário no Comité, para que a 
Instituição tome uma decisão.

Or. it
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Justificação

Completa a alteração 57 do relator, esclarecendo que, no caso de o Comité não chegar a um 
acordo, cabe à Comissão tomar a decisão final.

Alteração apresentada por Guido Sacconi 

Alteração 687
Artigo 56, nº 7 bis (novo)

7 bis. As substâncias classificadas como 
preenchendo os critérios estabelecidos nas 
alíneas a), b) e c) do artigo 54° e as 
substâncias identificadas como 
preenchendo os critérios estabelecidos nas 
alíneas d), e) e f) do artigo 54° são 
incluídas no anexo XIII bis, no prazo de 
três meses.

Or. en

Justificação
Esta alteração completa a alteração 52 do relator, preconizando um procedimento de inclusão 
no anexo XIII bis.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 688
Artigo 56, nº 7 bis (novo)

7 bis. As substâncias classificadas como 
preenchendo os critérios estabelecidos nas 
alíneas a), b), c), c bis) e c ter) do artigo 54° 
e as substâncias identificadas como 
preenchendo os critérios estabelecidos nas 
alíneas d), e) e f) do artigo 54° são 
incluídas no anexo XIII bis, no prazo de 
um mês.

Or. en

Justificação

Relacionada com a alteração ao artigo 54° dos mesmos autores. 

A fim de melhorar a transparência, incentivar a adopção de medidas facultativas pelos 
utilizadores a jusante e a inovação em prol de substâncias mais seguras, todas as substâncias 
que preenchem os critérios de classificação como substâncias que suscitam uma grande 
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preocupação devem ser imediatamente inscritas numa lista de substâncias cujo processo de 
autorização está pendente (anexo XIII bis). As substâncias já identificadas como preenchendo os 
critérios devem ser incluídas directamente. É necessário instituir um procedimento para a 
inclusão das substâncias a identificar.

apresentada por Anders Wijkman

Alteração 689
Artigo 57, nº 1

1.  A Comissão será responsável pela 
tomada de decisão relativamente aos pedidos 
de autorizações nos termos do presente 
título.

1.  A Comissão será responsável pela 
tomada de decisão relativamente aos pedidos 
de autorizações nos termos do presente 
título. O princípio da precaução aplica-se 
ao ser tomada essa decisão.

Or. en

Justificação
Ver justificação da alteração ao nº 3 do artigo 1º.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Carl Schlyter, Caroline 
Lucas, Hiltrud Breyer + Jonas Sjöstedt + Anders Wijkman

Alteração 690
Artigo 57, nº 2

2.  Será concedida uma autorização se o 
risco da utilização da substância para a 
saúde humana ou para o ambiente, 
decorrente das propriedades intrínsecas 
especificadas no anexo XIII, estiver 
devidamente controlado, em conformidade 
com a parte 6 do anexo I, e documentado 
no relatório de segurança química do 
requerente.

Suprimido

A Comissão não terá em consideração o 
seguinte:

a)  Os riscos para a saúde humana e para o 
ambiente das emissões da substância a 
partir de uma instalação à qual se 
concedeu uma autorização de acordo com a 
Directiva 96/61/CE do Conselho;

b)  Os riscos para o ambiente aquático e 
por ele veiculados resultantes das 
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descargas da substância provenientes de 
uma fonte tópica, sujeita à exigência de 
regulamentação prévia, tal como referido 
no nº 3 do artigo 11º da 
Directiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho e na legislação 
adoptada ao abrigo do seu artigo 16º;

c)  Os riscos para a saúde humana 
decorrentes da utilização de uma 
substância num dispositivo médico 
regulamentado pela Directiva 90/385/CEE 
do Conselho, pela Directiva 93/42/CEE do 
Conselho ou pela Directiva 98/79/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

Or. en

Justificação

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

As isenções previstas (no n° 2, alínea a) do artigo 57° e no n° 6, alínea a), do artigo 59°) para 
as utilizações em instalações às quais foi concedida uma autorização de acordo com a directiva 
relativa à prevenção e controlo integrados da poluição constituem um grave problema que pode 
pôr em causa o processo de autorização, por dele excluir domínios importantes da utilização de 
uma substância em favor de um procedimento de concessão de licenças que não pode ser 
comparado ao sistema REACH.

Fixar limites de emissões não é uma forma satisfatória de regulamentar a utilização de 
substâncias químicas que suscitam uma grande preocupação (em particular as substâncias PBT 
e mPmB) e não permite assegurar um elevado nível de protecção da saúde humana e do 
ambiente. A utilização destas substâncias em dispositivos médicos pode ter efeitos indirectos 
sobre a saúde humana (e o ambiente) que não são tomados em consideração nas directivas 
mencionadas na proposta (Dan Jørgensen e outros).

Como diz o ditado, mais vale prevenir do que remediar. A substituição deveria primar sobre o 
"controlo adequado", em consonância com a legislação em vigor relativa à segurança dos 
trabalhadores, aos biocidas e a determinadas substâncias perigosas presentes nos equipamentos 
eléctricos e electrónicos. Abstraindo das dúvidas quanto à exequibilidade de um "controlo 
adequado", este conceito é manifestamente impossível de aplicar no caso das substâncias 
persistentes, bioacumuláveis e tóxicas. Os instrumentos legislativos mencionados neste número 
não têm em conta a disponibilidade de substâncias alternativas e, por conseguinte, não podem 
se considerados como equivalentes ao sistema (Carl Schlyter e outros).
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A supressão deste número melhora sensivelmente o texto. Admitir a autorização de substâncias 
se o risco da sua utilização estiver "devidamente controlado" é uma falha grave. Esta 
possibilidade pode comprometer a eficácia, e por conseguinte destruir a credibilidade, da 
autorização como instrumento legislativo garante de progresso. É igualmente inaceitável que a 
Comissão não possa tomar em consideração uma série de riscos para o ambiente aquático e 
para a saúde humana (Jonas Sjöstedt).

Se se partir do princípio que as autorizações têm sempre em linha de conta os factores
socioeconómicos e a disponibilidade de alternativas mais seguras, a concessão de autorizações 
pode tornar-se sistemática. Essas autorizações só deveriam ser concedidas se não existirem 
alternativas mais seguras, se a utilização dessa substância for indispensável para a sociedade e 
se forem adoptadas medidas para minimizar a exposição e a libertação no ambiente 
(Anders Wijkman). 

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 691
Artigo 57, nº 2

2.  Será concedida uma autorização se o 
risco da utilização da substância para a 
saúde humana ou para o ambiente, 
decorrente das propriedades intrínsecas 
especificadas no anexo XIII, estiver 
devidamente controlado, em conformidade 
com a parte 6 do anexo I, e documentado no 
relatório de segurança química do 
requerente.

2.  Será concedida uma autorização se o 
risco da utilização da substância para a 
saúde humana ou para o ambiente, 
decorrente das propriedades intrínsecas 
especificadas no anexo XIII, estiver 
devidamente controlado, em conformidade 
com a parte 6 do anexo I, e documentado no 
relatório de segurança química do requerente 
e se não existirem alternativas mais 
seguras.

A Comissão não terá em consideração o 
seguinte:

a)  Os riscos para a saúde humana e para o 
ambiente das emissões da substância a 
partir de uma instalação à qual se 
concedeu uma autorização de acordo com a 
Directiva 96/61/CE do Conselho;

b)  Os riscos para o ambiente aquático e 
por ele veiculados resultantes das 
descargas da substância provenientes de 
uma fonte tópica, sujeita à exigência de 
regulamentação prévia, tal como referido 
no nº 3 do artigo 11º da 
Directiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho e na legislação 
adoptada ao abrigo do seu artigo 16º;
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c)  Os riscos para a saúde humana 
decorrentes da utilização de uma 
substância num dispositivo médico 
regulamentado pela Directiva 90/385/CEE 
do Conselho, pela Directiva 93/42/CEE do 
Conselho ou pela Directiva 98/79/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

Or. en

Justificação

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

Alteração apresentada por Liam Aylward

Alteração 692
Artigo 57, nº 2, parágrafo 1

2.  Será concedida uma autorização se o 
risco da utilização da substância para a 
saúde humana ou para o ambiente, 
decorrente das propriedades intrínsecas 
especificadas no anexo XIII, estiver 
devidamente controlado, em conformidade 
com a parte 6 do anexo I, e documentado no 
relatório de segurança química do 
requerente.

2.  Será concedida uma autorização se o 
risco da utilização da substância para a 
saúde humana ou para o ambiente, 
decorrente das propriedades intrínsecas 
especificadas no anexo XIII, estiver 
devidamente controlado, em conformidade 
com a parte 6 do anexo I, e documentado no 
relatório de segurança química do 
requerente. Para efeitos do presente 
número, considera-se que uma utilização 
industrial de baixo risco ou de baixa 
exposição está devidamente controlada em 
conformidade com o ponto 6 do anexo I e 
não precisa de ser documentada. Entende-
se por utilização industrial de baixo risco 
ou de baixa exposição uma utilização 
industrial relativamente à qual tenham sido 
apresentadas provas consideradas 
satisfatórias pelas autoridades competentes 
dos Estados-Membros onde decorre essa 
utilização de que o nível de exposição dos 
trabalhadores às substâncias e a 
eliminação, a emissão ou outra libertação 
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de substâncias no ambiente serão reduzidos 
ao mínimo tecnicamente possível.

Or. en

Justificação

Se as categorias de substâncias referidas nas alíneas e) e f) do artigo 54º não forem suprimidas, 
será no mínimo necessário alterar o regulamento para definir claramente a aplicação do 
processo de autorização às substâncias que suscitam uma grande preocupação, bem como os 
critérios e os ensaios aplicáveis às substâncias mPmB, aos desreguladores endócrinos e a 
outras substâncias que "suscitam preocupações equivalentes".

O artigo 57º expõe pormenorizadamente as modalidades de concessão ou recusa de 
autorizações pela Comissão. É conveniente alterar este artigo a fim de permitir a autorização 
das utilizações industriais de baixo risco ou de baixa exposição, em conformidade com a parte 6 
do anexo I.

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 693
Artigo 57, nº 2, alínea a)

a) Os riscos para a saúde humana e para o 
ambiente das emissões da substância a 
partir de uma instalação à qual se 
concedeu uma autorização de acordo com a 
Directiva 96/61/CE do Conselho;

Suprimido

Or. fr

Justificação

A conformidade com as disposições da Directiva IPPC (Directiva 96/61/CE) não poderá 
justificar uma exclusão automática dos riscos para a saúde humana e para o ambiente no 
âmbito do processo de autorização de REACH. Uma conformidade com a Directiva IPPC não 
garante uma conformidade com REACH. Os pedidos de isenção devem ser antes examinados 
caso a caso.

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 694
Artigo 57, nº 2, alínea b)

b) Os riscos para o ambiente aquático e por 
ele veiculados resultantes das descargas da 
substância provenientes de uma fonte 
tópica, sujeita à exigência de 

Suprimido
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regulamentação prévia, tal como referido 
no n.º 3 do artigo 11.º da 
Directiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho e na legislação 
adoptada ao abrigo do seu artigo 16.º; 

Or. fr

Justificação

A conformidade com as disposições da Directiva IPPC (Directiva 96/61/CE) não poderá 
justificar uma exclusão automática dos riscos para a saúde humana e para o ambiente no 
âmbito do processo de autorização de REACH. Uma conformidade com a Directiva IPPC não 
garante uma conformidade com REACH. Os pedidos de isenção devem ser antes examinados 
caso a caso.

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 695
Artigo 57, nº 3, parte introdutória

3.  Se não for possível conceder uma 
autorização nos termos do nº 2, a 
autorização poderá, ainda assim, ser 
concedida se se demonstrar que os 
benefícios socioeconómicos são superiores 
ao risco para a saúde humana ou para o 
ambiente decorrente da utilização da 
substância e se não existirem substâncias 
nem tecnologias alternativas adequadas. 
Essa decisão será tomada depois de 
considerados, em conjunto, os seguintes 
elementos:

3.  A autorização poderá ser concedida se 
não existirem substâncias nem tecnologias
alternativas adequadas e se se demonstrar 
que os benefícios socioeconómicos são 
superiores ao risco para a saúde humana ou 
para o ambiente decorrente da utilização da 
substância e se forem adoptadas medidas 
para minimizar a exposição. Essa decisão 
será tomada depois de considerados, em 
conjunto, os seguintes elementos:

Or. en

Justificação

O procedimento de autorização é aplicável às substâncias que suscitam uma grande 
preocupação. As autoridades deverão conceder uma autorização específica para que a 
substância em causa possa ser utilizada. É necessário inserir o princípio de substituição nestas 
disposições. Para que uma substância possa ser utilizada, deve-se demonstrar, primeiramente, 
que não existem outras alternativas.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 696
Artigo 57, nº 3, parte introdutória
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3. Se não for possível conceder uma 
autorização nos termos do nº 2, a 
autorização poderá, ainda assim, ser
concedida se se demonstrar que os 
benefícios socioeconómicos são superiores 
ao risco para a saúde humana ou para o 
ambiente decorrente da utilização da 
substância e se não existirem substâncias 
nem tecnologias alternativas adequadas. 
Essa decisão será tomada depois de 
considerados, em conjunto, os seguintes 
elementos:

3.  Uma autorização é concedida se se 
demonstrar que os benefícios 
socioeconómicos são significativamente
superiores ao risco para a saúde humana, 
nomeadamente dos trabalhadores e das 
populações vulneráveis, ou para o ambiente 
decorrente da utilização da substância e se 
não existirem substâncias nem tecnologias 
alternativas adequadas, e se forem 
adoptadas medidas para minimizar a 
exposição e as descargas, bem como as 
emissões e outras libertações no ambiente. 
Essa decisão será tomada depois de 
considerados, em conjunto, os seguintes 
elementos:

Or. en

Justificação

Relacionada com a alteração que suprime o nº 2 do artigo 57º, dos mesmos autores. 

Se se partir do princípio que as autorizações têm sempre em linha de conta os factores 
socioeconómicos e a disponibilidade de alternativas mais seguras, a concessão de autorizações 
pode tornar-se sistemática. Essas autorizações só deveriam ser concedidas se não existirem 
alternativas mais seguras, se a utilização dessa substância for indispensável para a sociedade e 
se forem adoptadas medidas para reduzir a exposição e a libertação no ambiente 
(Anders Wijkman).

Alteração apresentada por Frédérique Ries, Chris Davies

Alteração 697
Artigo 57, nº 3, parte introdutória

3.  Se não for possível conceder uma 
autorização nos termos do nº 2, a 
autorização poderá, ainda assim, ser 
concedida se se demonstrar que os 
benefícios socioeconómicos são superiores 
ao risco para a saúde humana ou para o 
ambiente decorrente da utilização da 
substância e se não existirem substâncias 
nem tecnologias alternativas adequadas. 
Essa decisão será tomada depois de 
considerados, em conjunto, os seguintes 
elementos:

3.  Se não for possível conceder uma 
autorização nos termos do nº 2, a 
autorização poderá, ainda assim, ser 
concedida se se demonstrar que os 
benefícios socioeconómicos são superiores 
ao risco para a saúde humana, 
nomeadamente das populações vulneráveis, 
ou para o ambiente decorrente da utilização 
da substância e se não existirem substâncias 
nem tecnologias alternativas adequadas, e se 
forem adoptadas medidas para reduzir a 
exposição e as emissões no ambiente. Essa 
decisão será tomada depois de considerados, 
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em conjunto, os seguintes elementos:

Or. en

Justificação

Os cidadãos da União Europeia têm consciência de que, na realidade, estão expostos a uma 
enorme variedade de misturas de poluentes. Existirão sempre grandes disparidades entre a 
exposição real e o resultado de ensaios de laboratório. As autorizações só deveriam ser 
concedidas se não existirem substâncias nem tecnologias alternativas mais seguras e se forem 
adoptadas medidas efectivas para reduzir ou eliminar as combinações perigosas de poluentes.

Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 698
Artigo 57, nº 3, parte introdutória

3.  Se não for possível conceder uma 
autorização nos termos do nº 2, a 
autorização poderá, ainda assim, ser
concedida se se demonstrar que os 
benefícios socioeconómicos são superiores 
ao risco para a saúde humana ou para o 
ambiente decorrente da utilização da 
substância e se não existirem substâncias 
nem tecnologias alternativas adequadas. 
Essa decisão será tomada depois de 
considerados, em conjunto, os seguintes 
elementos:

3.  Uma autorização é concedida se se 
demonstrar que os benefícios 
socioeconómicos são superiores ao risco 
para a saúde humana ou para o ambiente 
decorrente da utilização da substância e se 
não existirem substâncias nem tecnologias 
alternativas adequadas, e se forem 
adoptadas medidas para minimizar a 
exposição e as descargas, bem como as 
emissões e outras libertações no ambiente. 
Essa decisão será tomada depois de 
considerados, em conjunto, os seguintes 
elementos:

Or. en

Justificação

Se se partir do princípio que as autorizações têm sempre em linha de conta os factores 
socioeconómicos e a disponibilidade de alternativas mais seguras, a concessão de autorizações 
pode tornar-se sistemática. Essas autorizações só deveriam ser concedidas se não existirem 
alternativas mais seguras, se a utilização dessa substância for indispensável para a sociedade e 
se forem adoptadas medidas para minimizar a exposição e a libertação no ambiente 
(Anders Wijkman).

Alteração apresentada por John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Alteração 699
Artigo 57, nº 3, alínea b)
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b)  Os benefícios socioeconómicos 
decorrentes da sua utilização e as 
implicações socioeconómicas de uma recusa 
de autorização, demonstrados pelo 
requerente ou por outras partes interessadas;

b)  Os benefícios socioeconómicos 
decorrentes da sua utilização e as 
implicações socioeconómicas e 
relacionadas com a sustentabilidade de 
uma recusa de autorização, demonstrados 
pelo requerente ou por outras partes 
interessadas;

Or. en

Justificação

O termo "socioeconómico" não abrange necessariamente a avaliação completa das implicações 
que devem ser tomadas em consideração. As implicações relacionadas com a sustentabilidade 
podem comportar uma avaliação de factores como a eficácia da utilização dos recursos, a 
eficiência energética, a eficácia em termos de gases de efeitos de estufa, bem como a redução e 
a reciclagem dos resíduos.

Alteração apresentada por John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Alteração 700
Artigo 57, nº 3, alínea d)

d)  As informações disponíveis sobre os 
riscos para a saúde ou para o ambiente de 
quaisquer substâncias ou tecnologias 
alternativas.

d)  As informações disponíveis sobre os 
riscos para a saúde ou para o ambiente e as 
implicações socioeconómicas e 
relacionadas com a sustentabilidade 
associados à utilização de quaisquer 
substâncias ou tecnologias alternativas.

Or. en

Justificação

Por razões de coerência, é necessário que sejam igualmente exigidas informações sobre as 
implicações socioeconómicas e relacionadas com a sustentabilidade da utilização de 
substâncias ou tecnologias alternativas.
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Alteração apresentada por Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis e Miroslav Mikolášik

Alteração 701
Artigo 57, nº 4

4. Não será autorizada uma utilização que 
possa constituir um afrouxamento de uma 
restrição estabelecida no anexo XVI.

Suprimido

Or. it

Justificação

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

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann e Anne Ferreira 

Alteração 702
Artigo 57, nº 6

6. As autorizações poderão depender da 
satisfação de certas condições, incluindo a 
aplicação de períodos de revisão e/ou de 
controlo. As autorizações concedidas em 
conformidade com o n.º 3 estarão 
normalmente limitadas por um prazo.

6. As autorizações serão submetidas a 
períodos de revisão e a um prazo.

Or. fr

Justificação

Sem uma revisão periódica, desaparecerá o incentivo à inovação com vista a procurar soluções 
alternativas mais seguras.

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

Alteração 703
Artigo 57, nº 6
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6. As autorizações poderão depender da 
satisfação de certas condições, incluindo a 
aplicação de períodos de revisão e/ou de 
controlo. As autorizações concedidas em 
conformidade com o n.º 3 estarão 
normalmente limitadas por um prazo.  

6. As autorizações poderão depender da 
satisfação de certas condições, incluindo a 
aplicação de períodos de revisão e/ou de 
controlo. 

Or. it

Justificação

Não é necessário um limite de tempo, pois as decisões relativas à concessão de uma autorização 
podem ser revistas em qualquer momento e modificadas ou mesmo anuladas. Um limite de 
tempo representaria unicamente um encargo suplementar para as empresas e as autoridades. A
presente alteração está relacionada com as alterações apresentadas às disposições do Título 
VII: Autorização.

Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 704
Artigo 57, nº 6

6.  As autorizações poderão depender da 
satisfação de certas condições, incluindo a 
aplicação de períodos de revisão e/ou de
controlo. As autorizações concedidas em 
conformidade com o nº 3 estarão 
normalmente limitadas por um prazo.

6.  As autorizações estarão sujeitas a
períodos de revisão e à apresentação de 
planos de substituição, e poderão depender 
da satisfação de outras condições, 
nomeadamente um controlo. As 
autorizações estarão limitadas por um prazo 
máximo de sete anos.

Or. en

Justificação

Modificação da alteração 61.
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Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 705
Artigo 57, nº 6

6.  As autorizações poderão depender da 
satisfação de certas condições, incluindo a 
aplicação de períodos de revisão e/ou de
controlo. As autorizações concedidas em 
conformidade com o nº 3 estarão 
normalmente limitadas por um prazo.

6.  As autorizações estarão sujeitas a
períodos de revisão e à apresentação de 
planos de substituição, e poderão depender 
da satisfação de outras condições, 
nomeadamente um controlo. As 
autorizações estarão limitadas por um prazo 
máximo de cinco anos.

Or. en

Justificação

Esta alteração é idêntica à alteração 61 do deputado Sacconi. É necessário que as autorizações 
estejam sujeitas a um prazo. A legislação relativa aos biocidas e aos organismos geneticamente 
modificados inclui disposições semelhantes. Esta medida dará igualmente um incentivo à 
inovação e ao desenvolvimento de alternativas mais seguras.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Alteração 706
Artigo 57, nº 6

6.  As autorizações poderão depender da 
satisfação de certas condições, incluindo a 
aplicação de períodos de revisão e/ou de
controlo. As autorizações concedidas em 
conformidade com o nº 3 estarão 
normalmente limitadas por um prazo.

6.  As autorizações estarão sujeitas a
períodos de revisão e à apresentação de 
planos de substituição, e poderão depender 
da satisfação de outras condições, 
nomeadamente um controlo. As 
autorizações estarão limitadas por um prazo 
máximo de cinco anos.

Or. en

Justificação

É razoável que todas as autorizações concedidas tenham um carácter temporário, dado que uma 
revisão periódica tornará possível (e incentivará) a adaptação ao progresso técnico (por 
exemplo, a tomada em consideração de novas informações sobre riscos, exposição, benefícios 
socioeconómicos e alternativas disponíveis). Todas as autorizações devem ser limitadas no 
tempo, com uma vigência máxima de cinco anos, em função do desenvolvimento de alternativas 
ou de tecnologias mais seguras. Na ausência de períodos de revisão regulares, perder-se-ia o 
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incentivo à inovação e ao desenvolvimento de alternativas mais seguras.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 707
Artigo 57, nº 6

6.  As autorizações poderão depender da 
satisfação de certas condições, incluindo a 
aplicação de períodos de revisão e/ou de
controlo. As autorizações concedidas em 
conformidade com o nº 3 estarão 
normalmente limitadas por um prazo.

6.  As autorizações estarão sujeitas a
períodos de revisão e à apresentação de 
planos de substituição, e poderão depender 
da satisfação de outras condições, 
nomeadamente um controlo. As 
autorizações estarão limitadas por um prazo 
máximo de três anos.

Or. en

Justificação

Reforça a abordagem adoptada pelo relator na alteração 61. Todas as autorizações devem ser 
limitadas no tempo, a fim de darem um incentivo à inovação.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 708
Artigo 57, nº 6

6. As autorizações poderão depender da 
satisfação de certas condições, incluindo a 
aplicação de períodos de revisão e/ou de 
controlo. As autorizações concedidas em 
conformidade com o n.º 3 estarão 
normalmente limitadas por um prazo.

6. As autorizações poderão depender da 
satisfação de certas condições, incluindo a 
aplicação de períodos de revisão e/ou de 
controlo. As autorizações concedidas em 
conformidade com o n.º 3 estarão limitadas 
por um prazo.

Or. nl

Justificação

Uma autorização está sempre limitada a um prazo.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 709
Artigo 57, nº 7, alínea c bis) (nova)
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c bis) A duração da validade da 
autorização;

Or. en

Justificação

Todas as autorizações devem ser limitadas no tempo, pois uma revisão periódica tornará 
possível (e incentivará) a adaptação ao progresso técnico (por exemplo, a tomada em 
consideração de novas informações sobre riscos, exposição, benefícios socioeconómicos e 
alternativas disponíveis). Na ausência de períodos de revisão regulares, perder-se-ia o incentivo 
à inovação e ao desenvolvimento de alternativas mais seguras. Cada autorização deveria incluir 
um plano de substituição.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 710
Artigo 57, nº 7, alínea d)

d)  As condições em que a autorização é 
concedida;

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa)

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Marie-Noëlle 
Lienemann, Anne Ferreira + Mary Honeyball + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Alteração 711
Artigo 57, nº 7, alínea e)

e)  Um eventual período de revisão; e)  O período de revisão;

Or. en

Justificação
Todas as autorizações devem ser limitadas no tempo, pois uma revisão periódica tornará 
possível (e incentivará) a adaptação ao progresso técnico (por exemplo, a tomada em 
consideração de novas informações sobre riscos, exposição, benefícios socioeconómicos e 
alternativas disponíveis). Na ausência de períodos de revisão regulares, perder-se-ia o incentivo 
à inovação e ao desenvolvimento de alternativas mais seguras. Cada autorização deveria incluir 
um plano de substituição (Schlyter e outros).
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Assegura a coerência com a alteração ao nº 6 do artigo 57° (Ferreira).
É razoável que todas as autorizações concedidas tenham um carácter temporário, dado que uma 
revisão periódica tornará possível (e incentivará) a adaptação ao progresso técnico (por 
exemplo, a tomada em consideração de novas informações sobre riscos, exposição, benefícios 
socioeconómicos e alternativas disponíveis). Todas as autorizações devem ser limitadas no 
tempo, com uma vigência máxima de cinco anos, em função do desenvolvimento de alternativas 
ou de tecnologias mais seguras. Na ausência de períodos de revisão regulares, perder-se-ia o 
incentivo à inovação e ao desenvolvimento de alternativas mais seguras (Mary Honeyball).

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 712
Artigo 57, nº 7, alínea f)

f)  Qualquer disposição de controlo. f)  A disposição de controlo.

Or. en

Justificação

Todas as autorizações devem ser limitadas no tempo, pois uma revisão periódica tornará 
possível (e incentivará) a adaptação ao progresso técnico (por exemplo, a tomada em 
consideração de novas informações sobre riscos, exposição, benefícios socioeconómicos e 
alternativas disponíveis). Na ausência de períodos de revisão regulares, perder-se-ia o incentivo 
à inovação e ao desenvolvimento de alternativas mais seguras. Cada autorização deveria incluir 
um plano de substituição.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Riitta Myller + Mary Honeyball

Alteração 713
Artigo 57, nº 7, alínea f bis) (nova)

f bis) O plano de substituição.

Or. en

Justificação

Todas as autorizações devem ser limitadas no tempo, pois uma revisão periódica tornará 
possível (e incentivará) a adaptação ao progresso técnico (por exemplo, a tomada em 
consideração de novas informações sobre riscos, exposição, benefícios socioeconómicos e 
alternativas disponíveis). Na ausência de períodos de revisão regulares, perder-se-ia o incentivo 
à inovação e ao desenvolvimento de alternativas mais seguras. Cada autorização deveria incluir 
um plano de substituição (Schlyter e outros).
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É razoável que todas as autorizações concedidas tenham um carácter temporário, dado que uma 
revisão periódica tornará possível (e incentivará) a adaptação ao progresso técnico (por 
exemplo, a tomada em consideração de novas informações sobre riscos, exposição, benefícios 
socioeconómicos e alternativas disponíveis). Todas as autorizações devem ser limitadas no 
tempo, com uma vigência máxima de cinco anos, em função do desenvolvimento de alternativas 
ou de tecnologias mais seguras. Na ausência de períodos de revisão regulares, perder-se-ia o 
incentivo à inovação e ao desenvolvimento de alternativas mais seguras (Dan Jørgensen e 
outros + Mary Honeyball).

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 714
Artigo 57, nº 8

8. Sem prejuízo das condições de uma 
autorização, o titular garantirá que o nível 
de exposição é reduzido para o valor mais 
baixo que for tecnicamente possível.

Suprimido

Or. fr

Justificação

O nº 8 não é compatível com a avaliação dos riscos e deve ser suprimido. A autorização será 
concedida se a avaliação dos riscos demonstrar que o risco para a saúde humana e/ou o 
ambiente resultante da exposição será controlado de forma adequada. Daqui resulta que a 
obrigação de reduzir a exposição a um mínimo criará um vazio jurídico e financeiro.

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

Gutiérrez-Cortines e María del Pilar Ayuso González

Alteração 715
Artigo 57, nº 8

8. Sem prejuízo das condições de uma 
autorização, o titular garantirá que o nível de 
exposição é reduzido para o valor mais 
baixo que for tecnicamente possível.  

8. Sem prejuízo das condições de uma 
autorização, o titular garantirá que o nível de 
exposição é reduzido para o valor mais 
baixo que for tecnicamente possível e 
economicamente sustentável.

Or. it

Justificação

As acções necessárias para reduzir os níveis de exposição devem ter também em conta a 
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possibilidade em termos económicos. A presente alteração está relacionada com as alterações 
apresentadas às disposições do Título VII: Autorização.

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

Alteração 716
Artigo 58, nº 1

1. As autorizações concedidas de acordo 
com o n.º 3 do artigo 57.º que estejam 
sujeitas a um prazo serão consideradas 
válidas até a Comissão tomar uma decisão 
relativamente a um novo pedido, desde que 
o titular da autorização apresente um novo 
pedido 18 meses, pelo menos, antes de 
terminado o prazo. Em vez de voltar a 
apresentar todos os elementos do pedido 
original da autorização actual, o 
requerente pode apresentar apenas o 
número da autorização actual, em 
conformidade com os segundo, terceiro e 
quarto parágrafos.

Suprimido

Se não puder demonstrar que o risco está 
adequadamente controlado, o requerente 
apresentará uma actualização da análise 
socioeconómica, a análise das alternativas 
e o plano de substituição incluído no 
pedido original.
Se puder agora demonstrar que o risco está 
adequadamente controlado, apresentará 
uma actualização do relatório de segurança 
química.
Se quaisquer outros elementos do pedido 
original tiverem sido alterados, apresentará 
também actualizações desses elementos.

Or. it

Justificação

Vem na sequência lógica da alteração apresentada ao nº 6 do artigo 57º; o limite de tempo e o 
procedimento aqui descrito não são necessários. As decisões relativas à concessão de uma 
autorização podem ser revistas em qualquer momento e modificadas ou mesmo anuladas. Um 
limite de tempo representaria unicamente um encargo suplementar para as empresas e as 
autoridades. A presente alteração está relacionada com as alterações apresentadas às 
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disposições do Título VII: Autorização.  

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 717
Artigo 58, nº 1, parágrafos 1 e 2

1.  As autorizações concedidas de acordo 
com o nº 3 do artigo 57º que estejam 
sujeitas a um prazo serão consideradas 
válidas até a Comissão tomar uma decisão 
relativamente a um novo pedido, desde que 
o titular da autorização apresente um novo 
pedido 18 meses, pelo menos, antes de 
terminado o prazo. Em vez de voltar a 
apresentar todos os elementos do pedido 
original da autorização actual, o requerente 
pode apresentar apenas o número da 
autorização actual, em conformidade com os 
segundo, terceiro e quarto parágrafos.

1.  As autorizações serão consideradas 
válidas até a Comissão tomar uma decisão 
relativamente a um novo pedido, desde que 
o titular da autorização apresente um novo 
pedido 18 meses, pelo menos, antes de 
terminado o prazo. Em vez de voltar a 
apresentar todos os elementos do pedido 
original da autorização actual, o requerente 
pode apresentar apenas o número da 
autorização actual, em conformidade com os 
segundo, terceiro e quarto parágrafos.

Se não puder demonstrar que o risco está 
adequadamente controlado, o requerente 
apresentará uma actualização da análise 
socioeconómica, a análise das alternativas 
e o plano de substituição incluído no 
pedido original.

Or. en

Justificação

Todas as autorizações devem ser limitadas no tempo. Por conseguinte, é necessário alterar este 
artigo. A proposta da Comissão prevê dois métodos de autorização. O sistema será mais claro 
se comportar apenas um método.

Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 718
Artigo 58, nº 1

1.  As autorizações concedidas de acordo 
com o nº 3 do artigo 57º que estejam 
sujeitas a um prazo serão consideradas 
válidas até a Comissão tomar uma decisão 
relativamente a um novo pedido, desde que 
o titular da autorização apresente um novo 

1.  As autorizações serão consideradas 
válidas até a Comissão tomar uma decisão 
relativamente a um novo pedido, desde que 
o titular da autorização apresente um novo 
pedido 18 meses, pelo menos, antes de 
terminado o prazo. Em vez de voltar a 
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pedido 18 meses, pelo menos, antes de 
terminado o prazo. Em vez de voltar a 
apresentar todos os elementos do pedido 
original da autorização actual, o requerente 
pode apresentar apenas o número da 
autorização actual, em conformidade com os 
segundo, terceiro e quarto parágrafos.

apresentar todos os elementos do pedido 
original da autorização actual, o requerente 
pode apresentar apenas o número da 
autorização actual, em conformidade com os 
segundo, terceiro e quarto parágrafos.

Se não puder demonstrar que o risco está 
adequadamente controlado, o requerente 
apresentará uma actualização da análise 
socioeconómica, a análise das alternativas e 
o plano de substituição incluído no pedido 
original.

O requerente apresentará uma actualização 
da análise socioeconómica, a análise das 
alternativas e o plano de substituição 
incluído no pedido original.

Se puder agora demonstrar que o risco está 
adequadamente controlado, apresentará 
uma actualização do relatório de segurança 
química.
Se quaisquer outros elementos do pedido 
original tiverem sido alterados, apresentará 
também actualizações desses elementos.

Se quaisquer outros elementos do pedido 
original tiverem sido alterados, apresentará 
também actualizações desses elementos.

Or. en

Justificação

Esta alteração faz parte de uma série de alterações que visam reforçar os princípios da 
substituição e do dever de prudência.
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Alteração apresentada por Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis e Miroslav Mikolášik

Alteração 719
Artigo 58, nº 3, parágrafo 2

Nos casos em que haja um risco grave e 
imediato para a saúde humana ou para o 
ambiente, a Comissão poderá suspender a 
autorização na pendência da revisão, tendo 
em conta a proporcionalidade.    

Nos casos em que haja um risco para a saúde 
humana ou para o ambiente, a Comissão 
poderá suspender a autorização na pendência 
da revisão, tendo em conta a 
proporcionalidade.     

Or. it

Justificação

Não existem critérios para determinar se um risco é grave e imediato, pelo que cabe à Comissão 
decidir quais os critérios para suspender a autorização durante a revisão. A presente alteração 
está relacionada com as alterações apresentadas às disposições do Título VII: Autorização.  

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 720
Artigo 58, nº 4

4.  Se não for cumprida uma norma de 
qualidade do ambiente referida na 
Directiva 96/61/CE, podem rever-se as 
autorizações concedidas para a utilização 
da substância em causa.

Suprimido

Or. en

Justificação

Relacionada com a alteração que suprime o nº 2 do artigo 57º, dos mesmos autores.

Se as normas de qualidade do ambiente referidas na Directiva 96/61/CE ou os objectivos 
ambientais estabelecidos na Directiva 2000/60/CEE forem suprimidas a título de isenções dos 
requisitos de autorização, não é necessário incluir esta cláusula de revisão.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 721
Artigo 58, nº 5

5.  Se não forem cumpridos os objectivos 
ambientais referidos no nº 1 do artigo 4º da 

Suprimido
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Directiva 2000/60/CE, podem rever-se as 
autorizações concedidas para a utilização 
da substância em causa na bacia 
hidrográfica relevante.

Or. en

Justificação

Ver justificação anterior.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 722
Artigo 59, nº 4, alínea d bis) (nova)

d bis) Uma análise das alternativas, tendo 
em consideração os seus riscos e a 
viabilidade técnica e económica da 
substituição, acompanhada por um plano 
de substituição que inclua a investigação e 
o desenvolvimento, bem como um 
calendário das medidas propostas pelo 
requerente.

Or. en

Justificação

É conveniente que todos os pedidos de autorização incluam automaticamente um plano de 
substituição, a fim de que o incentivo à inovação e ao desenvolvimento de alternativas mais 
seguras possa ser mantido.
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Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 723
Artigo 59, nº 5

5. O pedido pode incluir:
a) Uma análise socioeconómica realizada de 
acordo com o anexo XV;

d bis) Uma análise socioeconómica realizada 
de acordo com o anexo XV;

b) Uma análise das alternativas, tendo em 
consideração os seus riscos e a viabilidade 
técnica e económica da substituição, 
acompanhada, se for caso disso, por um 
plano de substituição que inclua a 
investigação e o desenvolvimento, bem 
como um calendário das medidas propostas 
pelo requerente.

d ter) Uma análise das alternativas, tendo em 
consideração os seus riscos e a viabilidade 
técnica e económica da substituição, 
acompanhada, se for caso disso, por um 
plano de substituição que inclua a 
investigação e o desenvolvimento, bem 
como um calendário das medidas propostas 
pelo requerente.

Or. en

Justificação

Esta alteração é idêntica à alteração 66 do deputado Sacconi. A proposta da Comissão prevê 
dois métodos de autorização. O sistema será mais claro se comportar apenas um método. Esta 
alteração propõe uma junção dos dois métodos.

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

Ulmer, Elisabeth Jeggle

Alteração 724
Artigo 59, nº 5, alínea b)

b)  Uma análise das alternativas, tendo em 
consideração os seus riscos e a viabilidade 
técnica e económica da substituição, 
acompanhada, se for caso disso, por um 
plano de substituição que inclua a 
investigação e o desenvolvimento, bem 
como um calendário das medidas propostas 
pelo requerente.

Suprimido

Or. en



AM\565935PT.doc 81/90 PE 357.823v01-00

PT

Justificação

Esta disposição não é aplicável. Não se pode exigir aos fabricantes que forneçam informações e 
dados sobre os produtos de um concorrente, pois os próprios fabricantes das eventuais 
substâncias alternativas podem, em alguns casos, não dispor de informações sobre as mesmas. 
Esta alteração insere-se numa série de alterações aos artigos do título VII ("Autorização") 
(Vernola e outros).

Esta disposição não é aplicável. Não se pode exigir aos fabricantes que forneçam informações e 
dados sobre os produtos de um concorrente, pois estes não dispõem necessariamente de 
informações sobre eventuais substâncias alternativas que, em certos casos, podem não ter sido 
produzidas pelos fabricantes em questão (Ulmer e outros)

Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Carl Schlyter, Caroline 
Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 725
Artigo 59, nº 6

6.  O pedido não incluirá nenhum dos 
seguintes elementos:

Suprimido

a)  Os riscos para a saúde humana e para o 
ambiente das emissões da substância a 
partir de uma instalação à qual se 
concedeu uma autorização de acordo com a 
Directiva 96/61/CE;
b)  Os riscos para o ambiente aquático e 
por ele veiculados resultantes das 
descargas da substância provenientes de 
uma fonte tópica, sujeita à exigência de 
regulamentação prévia, tal como referido 
no nº 3 do artigo 11º da 
Directiva 2000/60/CE e na legislação 
adoptada ao abrigo do seu artigo 16º;
c)  Os riscos para a saúde humana 
decorrentes da utilização de uma 
substância num dispositivo médico 
regulamentado pelas 
Directivas 90/385/CEE, 93/42/CEE ou 
98/79/CE.

Or. en

Justificação

Os pedidos de autorização devem ter plenamente em conta os riscos para a saúde humana e 
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para o ambiente. Fixar limites de emissões não é uma forma satisfatória de regulamentar a 
utilização de substâncias químicas que suscitam uma grande preocupação (em particular as 
substâncias PBT e mPmB) e não permite assegurar um elevado nível de protecção da saúde 
humana e do ambiente. A utilização destas substâncias em dispositivos médicos pode ter efeitos 
indirectos sobre a saúde humana (e o ambiente) que não são tomados em consideração nas 
directivas mencionadas na proposta (Dan Jørgensen e outros).

Os instrumentos legislativos mencionados neste número não têm em conta a disponibilidade de 
substâncias alternativas. Por conseguinte, as medidas destinadas a reduzir os riscos colocados 
pelas substâncias abrangidas por estas directivas não estão devidamente contempladas e não 
são consonantes com o reforço que está subjacente à autorização. A isenção das instalações às 
quais foi concedido uma autorização de acordo com a Directiva 96/61/CE é particularmente 
problemática, dado que esta directiva não tem em conta o problema específico das substâncias 
persistentes e bioacumuláveis (Schlyter e outros).

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 726
Artigo 59, nº 6, alínea a)

a) Os riscos para a saúde humana e para o 
ambiente das emissões da substância a 
partir de uma instalação à qual se 
concedeu uma autorização de acordo com a 
Directiva 96/61/CE;

Suprimido

Or. fr

Justificação

Alteração em coerência com a alteração ao nº 2, alínea a), do artigo 57º.

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 727
Artigo 59, nº 6, alínea b)

b) s riscos para o ambiente aquático e por 
ele veiculados resultantes das descargas da 
substância provenientes de uma fonte 
tópica, sujeita à exigência de 
regulamentação prévia, tal como referido 
no n.º 3 do artigo 11.º da 
Directiva 2000/60/CE e na legislação 
adoptada ao abrigo do seu artigo 16.º;

Suprimido

Or. fr
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Justificação

Alteração em coerência com a alteração ao nº 2, alínea b), do artigo 57º.

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

Alteração 728
Artigo 61, nº 2

2.  A Agência publicará no seu sítio Web, 
tendo em conta a confidencialidade tal como 
previsto no artigo 116º, amplas informações 
sobre as utilizações para as quais recebeu 
pedidos, com um prazo para a 
apresentação, pelos terceiros interessados, 
de informações sobre substâncias ou 
tecnologias alternativas.

2.  A Agência publicará no seu sítio Web, 
tendo em conta a confidencialidade tal como 
previsto no artigo 116º, amplas informações 
sobre as utilizações para as quais recebeu 
pedidos.

Or. en

Justificação

Não se pode exigir a terceiros que apresentem informações sobre substâncias ou tecnologias 
alternativas, pois o desenvolvimento e a aplicação devem ser da iniciativa do mercado.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 729
Artigo 61, nº 3

3.  Ao preparar o respectivo parecer, cada 
um dos comités referidos no nº 1 verificará 
em primeiro lugar se o pedido inclui toda a 
informação especificada no artigo 59º que se 
enquadre nas suas competências. Caso 
necessário, um comité solicitará informações 
adicionais ao requerente por forma a que o 
pedido esteja em conformidade com os 
requisitos referidos no artigo 59º. Cada 
comité levará também em linha de conta 
todas as informações apresentadas por 
terceiros.

3.  Ao preparar o respectivo parecer, cada 
um dos comités referidos no nº 1 verificará 
em primeiro lugar se o pedido inclui toda a 
informação especificada no artigo 59º que se 
enquadre nas suas competências. Caso 
necessário, um comité solicitará informações 
adicionais ao requerente por forma a que o 
pedido esteja em conformidade com os 
requisitos referidos no artigo 59º. Cada 
comité levará também em linha de conta 
todas as informações apresentadas por 
terceiros, aos quais poderá, se necessário, 
solicitar informações adicionais.
Se um dos comités ou os dois comités 
decidirem que são necessárias informações 
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adicionais sobre substâncias ou tecnologias 
alternativas, poderão encomendar um 
estudo sobre as alternativas disponíveis. 
Este estudo é financiado pela taxa de 
autorização fixada pela Agência.

Or. en

Justificação

Os comités da Agência têm necessidade de uma maior flexibilidade para recolher informações e 
deveriam estar habilitados a encomendar relatórios independentes sobre potenciais substâncias 
alternativas. Disporiam assim destas informações adicionais ao pronunciarem-se sobre um 
pedido de autorização. No âmbito da legislação em vigor, os peritos nacionais já devem emitir 
pareceres sobre as alternativas mais seguras disponíveis. Dado que os comités da Agência 
dispõem de dez meses para emitir um projecto de parecer, deveria ser possível realizar um 
estudo sobre as alternativas dentro deste prazo.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 730
Artigo 61, nº 3

3. Ao preparar o respectivo parecer, cada um 
dos comités referidos no n.º 1 verificará em 
primeiro lugar se o pedido inclui toda a 
informação especificada no artigo 59.º que 
se enquadre nas suas competências. Caso 
necessário, um comité solicitará informações 
adicionais ao requerente por forma a que o 
pedido esteja em conformidade com os 
requisitos referidos no artigo 59.º. Cada 
comité levará também em linha de conta 
todas as informações apresentadas por 
terceiros.

3. Ao preparar o respectivo parecer, cada um 
dos comités referidos no n.º 1 verificará em 
primeiro lugar se o pedido inclui toda a 
informação especificada no artigo 59.º que 
se enquadre nas suas competências. Caso 
necessário, um comité solicitará informações 
adicionais ao requerente por forma a que o 
pedido esteja em conformidade com os 
requisitos referidos no artigo 59.º. Cada 
comité levará também em linha de conta 
todas as informações apresentadas por 
terceiros e, se necessário, obter informações 
de outras fontes e estudos independentes.
Esta informação, em particular caso diga 
respeito a substâncias de substituição ou 
novas tecnologias, pode ser atribuída pelos 
Estados-Membros, por um curto espaço de 
tempo a uma fonte exterior ou a uma 
autoridade científica reconhecida. As 
despesas podem ser cobertas pela Agência e 
pelas dotações relevantes previstas. (artigo 
59(7)).
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Or. el

Justificação

A presente alteração é considerada útil uma vez que o exame mais aprofundado das possíveis 
substâncias alternativas (no decurso do licenciamento) ajudará as PME. A tomada de decisões 
será baseada na melhor informação possível e, se forem realizados estudos independentes por 
consultores independentes, a informação poderá ser divulgada aos pequenos produtores (no 
caso presente às PME do sector químico).

Alteração apresentada por Mary Honeyball + Anders Wijkman

Alteração 731
Artigo 61, nº 3

3.  Ao preparar o respectivo parecer, cada 
um dos comités referidos no nº 1 verificará 
em primeiro lugar se o pedido inclui toda a 
informação especificada no artigo 59º que se 
enquadre nas suas competências. Caso 
necessário, um comité solicitará informações 
adicionais ao requerente por forma a que o 
pedido esteja em conformidade com os 
requisitos referidos no artigo 59º. Cada 
comité levará também em linha de conta 
todas as informações apresentadas por 
terceiros.

3.  Ao preparar o respectivo parecer, cada 
um dos comités referidos no nº 1 verificará 
em primeiro lugar se o pedido inclui toda a 
informação especificada no artigo 59º que se 
enquadre nas suas competências. Caso 
necessário, um comité solicitará informações 
adicionais ao requerente por forma a que o 
pedido esteja em conformidade com os 
requisitos referidos no artigo 59º. Cada 
comité levará também em linha de conta 
todas as informações apresentadas por 
terceiros, aos quais poderá, se necessário, 
solicitar informações adicionais.
Se um dos comités ou os dois comités 
decidirem que são necessárias informações 
adicionais sobre substâncias ou tecnologias 
alternativas, poderão encomendar a um 
consultor ou a uma autoridade de um 
Estado-Membro a realização de um 
inquérito limitado no tempo sobre as 
alternativas disponíveis. Estes inquéritos 
são financiados pela taxa de autorização 
fixada pela Agência (n° 7 do artigo 59°).

Or. en

Justificação

Os comités da Agência têm necessidade de uma maior flexibilidade para recolher informações e 
deveriam estar habilitados a encomendar a consultores independentes e a peritos nacionais 
relatórios independentes sobre potenciais substâncias alternativas. Disporiam assim destas 
informações adicionais ao pronunciarem-se sobre um pedido de autorização. No âmbito da 
legislação em vigor, os peritos nacionais já devem emitir pareceres sobre as alternativas mais 
seguras disponíveis. Dado que os comités da Agência dispõem de dez meses para emitir um 



PE 357.823v01-00 86/90 AM\565935PT.doc

PT

projecto de parecer, deveria ser possível realizar um estudo sobre as alternativas dentro deste 
prazo.

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

Alteração 732
Artigo 61, nº 5, parágrafo 3

Se o requerente pretender fazer observações, 
enviará a sua argumentação, por escrito, à 
Agência, no prazo de dois meses a contar da 
recepção dos projectos de pareceres. Os 
comités analisarão as observações e 
adoptarão os seus pareceres finais no prazo 
de dois meses a contar da recepção da 
argumentação por escrito, tomando-a em 
devida conta sempre que adequado. Nos 15 
dias seguintes ao final desse prazo, a 
Agência enviará os pareceres, com a 
argumentação escrita anexa, à Comissão, aos 
Estados-Membros e ao requerente.

Se o requerente pretender fazer observações, 
enviará a sua argumentação, por escrito, à 
Agência, no prazo de dois meses a contar da 
recepção dos projectos de pareceres. Os 
comités analisarão as observações e 
adoptarão os seus pareceres finais no prazo 
de dois meses a contar da recepção da 
argumentação por escrito, tomando-a em 
devida conta. Nos 15 dias seguintes ao final 
desse prazo, a Agência enviará os pareceres, 
com a argumentação escrita anexa, à 
Comissão, aos Estados-Membros e ao 
requerente.

Or. en

Justificação

As observações do requerente devem ser tomadas em consideração sistematicamente, e não 
sempre que adequado.

Os anexos podem conter informações comerciais sensíveis que, por razões de protecção dos 
dados comerciais, não devem ser publicadas.

Relacionada com a alteração ao artigo 69°.

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

Alteração 733
Artigo 61, nº 6

6.  A Agência publicará no seu sítio Web as 
partes não confidenciais dos seus pareceres e 
dos respectivos anexos, se os houver, em 
conformidade com o artigo 116º.

6.  A Agência publicará no seu sítio Web as 
partes não confidenciais dos seus pareceres  
em conformidade com o artigo 116º.
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Or. en

Justificação

Ver justificação anterior.

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 734
Artigo 61, nº 6

6. A Agência publicará no seu sítio Web as 
partes não confidenciais dos seus pareceres e 
dos respectivos anexos, se os houver, em 
conformidade com o artigo 116.º.

6. A Agência publicará no seu sítio Web, e 
transmitirá simultaneamente ao 
requerente, as partes não confidenciais dos 
seus pareceres e dos respectivos anexos, se 
os houver, em conformidade com o artigo 
116.º.

Or. it

Justificação

O procedimento proposto pela Comissão prevê que apenas seja comunicado ao requerente da 
autorização se a mesma será concedida ou não. Corre-se assim o risco de o fabricante utilizar o 
período durante o qual é o único a saber que a autorização será recusada para fornecer aos 
revendedores a substância proibida ou artigos que a contenham, eximindo-se da sua 
responsabilidade antes de a proibição entrar em vigor.

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 735
Artigo 62

Obrigação dos titulares de autorizações Obrigação de informação para as 
substâncias sujeitas a autorização

Os titulares de uma autorização incluirão o 
número de autorização no rótulo antes de 
colocarem a substância no mercado para 
uma utilização autorizada.

Todas as substâncias, estremes ou em 
preparações ou artigos, que preencham as 
condições referidas no artigo 54º serão 
rotuladas, sendo-lhes permanentemente 
associada uma ficha de segurança. No 
rótulo mencionar-se-ão
a) a denominação da substância,
b) o facto de a substância constar do anexo 
XIII e
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c) todas as utilizações específicas para as 
quais a substância tenha sido autorizada.

Or. it

Justificação

Confere maior precisão à alteração 69 do relator, na medida em que se trata unicamente das 
substâncias sujeitas a autorização.

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 736
Artigo 62

Obrigação dos titulares de autorizações Obrigações de informação aplicáveis às 
substâncias sujeitas a autorização

Os titulares de uma autorização incluirão o 
número de autorização no rótulo antes de 
colocarem a substância no mercado para 
uma utilização autorizada.

1. Relativamente a todas as substâncias 
sujeitas a autorização em conformidade 
com o artigo 54°, as informações referidas 
no nº 3 serão comunicadas a jusante da 
cadeia de abastecimento das substâncias e 
preparações, mediante a rotulagem, e serão 
inscritas nas fichas de segurança.
2. Se essas substâncias forem incorporadas 
num artigo por um utilizador a jusante ou 
incluídas num artigo importado, as 
informações a que se refere o nº 3 serão 
comunicadas através da cadeia de 
abastecimento do artigo em questão. As 
informações podem ser fornecidas 
mediante rotulagem ou conjuntamente com 
outras informações normalmente 
comunicadas aos utilizadores a jusante ou 
consumidores dos artigos, se for caso disso.
3. As informações referidas nos nos 1 e 2 
incluirão a) o nome da substância e b) a 
indicação de que a substância apenas 
cumpre os critérios fixados no artigo 54º 
para a inclusão no Anexo XIII ou de que 
foi incluída no Anexo XIII, ou de que foi 
autorizada para um fim específico. Neste 
último caso, cumpre indicar a utilização 
autorizada e o número da autorização.

Or. en
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Justificação

As obrigações propostas para os titulares de autorizações não são suficientes. É essencial que 
os inúmeros utilizadores de substâncias químicas, bem como os operadores incumbidos da 
gestão dos resíduos, tenham a possibilidade de adoptar as medidas necessárias para evitar
danos para a saúde humana ou para o ambiente.

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

Alteração 737
Artigo 63

Artigo 63º Suprimido

Or. it

Justificação

Para evitar encargos adicionais insustentáveis para as PME, considera-se oportuno eliminar o 
procedimento de notificação para os utilizadores a jusante de substâncias autorizadas. 
Juntamente com as informações completas e os requisitos de apresentação relativos ao 
procedimento de registo (artigos 32º-34º), este procedimento implicaria um encargo adicional 
insustentável para as PME. A presente alteração está relacionada com as alterações 
apresentadas às disposições do Título VII: Autorização. 

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 738
Artigo 63, nº 1

1. Os utilizadores a jusante que utilizem 
uma substância de acordo com o n.º 2 do 
artigo 53.º notificarão a Agência no prazo 
de três meses após a primeira entrega da 
substância. Para o efeito, utilizarão apenas 
o formato especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108.º.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Estabelece-se um processo de notificação para os utilizadores a jusante que utilizem substâncias 
autorizadas. Com as obrigações de informação e de notificação relativas ao processo de registo 
(artigos 32-34), isto representa uma carga de trabalho suplementar que não é aplicável às PME. 



PE 357.823v01-00 90/90 AM\565935PT.doc

PT

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 739
Artigo 63, nº 2 bis (novo)

2 bis. Os produtores e importadores de 
artigos que contenham substâncias que 
preenchem os critérios de autorização 
velarão por que o rótulo desses artigos 
inclua informações claras para o efeito, 
bem como, se for caso disso, o número ou 
os números de autorização.

Or. en

Justificação

É essencial que os consumidores possam tomar decisões informadas quando compram um 
artigo. Por conseguinte, o rótulo dos artigos que contenham substâncias que preenchem os 
critérios de autorização devem incluir informações claras.


