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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Anne Laperrouze, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 
Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis, Miroslav 

Mikolášik

Alteração 254
Artigo 64, nº 1

1. Uma substância estreme, numa 
preparação ou num artigo, relativamente à 
qual o anexo XVI contenha uma restrição, 
não será fabricada, colocada no mercado 
nem utilizada, excepto se cumprir as 
condições daquela restrição. Esta disposição 
não se aplicará ao fabrico, à colocação no 
mercado ou à utilização de uma substância 
em investigação científica e 
desenvolvimento nem em investigação e 
desenvolvimento orientados para o produto e 
para o processo, em quantidades que não 
ultrapassem uma tonelada por ano.

1. Uma substância estreme, numa 
preparação ou num artigo, relativamente à 
qual o anexo XVI contenha uma restrição, 
não será fabricada, colocada no mercado 
nem utilizada, excepto se cumprir as 
condições daquela restrição. Esta disposição 
não se aplicará ao fabrico, à colocação no 
mercado ou à utilização de uma substância  
em investigação e desenvolvimento 
orientados para o produto e para o processo.
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Or. fr

Justificação

A investigação e o desenvolvimento científicos devem ser objecto de isenção, uma vez que o 
âmbito de aplicação do REACH deve ser limitado às substâncias produzidas ou importadas e 
colocadas no mercado da UE. O artigo 7º já prevê uma limitação da quantidade para a 
investigação e o desenvolvimento orientados em função do produto e do processo. 
(Laperrouze)

O artigo 7° já prevê uma limitação às quantidades relativas à investigação e ao 
desenvolvimento orientados para os produtos e aos processos. A presente alteração está 
relacionada com outras alterações apresentadas aos artigos contidos no Título VIII: 
Restrições ao fabrico, comercialização e utilização de certas substâncias e preparações 
perigosas. (Vernola & outros) 

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 255
Artigo 64, nºs 1 e 2

1. Uma substância estreme, numa 
preparação ou num artigo, relativamente à 
qual o anexo XVI contenha uma restrição, 
não será fabricada, colocada no mercado 
nem utilizada, excepto se cumprir as 
condições daquela restrição. Esta disposição 
não se aplicará ao fabrico, à colocação no 
mercado ou à utilização de uma substância 
em investigação científica e 
desenvolvimento nem em investigação e 
desenvolvimento orientados para o produto e 
para o processo, em quantidades que não 
ultrapassem uma tonelada por ano.

1. Uma substância estreme, numa 
preparação ou num artigo, relativamente à 
qual o anexo XVI contenha uma restrição, 
não será fabricada, colocada no mercado 
nem utilizada, excepto se cumprir as 
condições daquela restrição. Esta disposição 
não se aplicará ao fabrico, à colocação no 
mercado ou à utilização de uma substância  
que suscite grande preocupação, 
preocupação ou pouca preocupação, em 
investigação científica e desenvolvimento 
nem em investigação e desenvolvimento 
orientados para o produto e para o processo, 
em quantidades que não ultrapassem uma 
tonelada por ano.

2. Uma substância estreme, numa 
preparação ou num artigo, relativamente à 
qual o anexo XVII contenha uma restrição, 
não será fabricada, colocada no mercado 
nem utilizada, excepto se cumprir as 
condições daquela restrição. Esta disposição 
não se aplicará ao fabrico, à colocação no 
mercado ou à utilização de uma substância 
para investigação à escala laboratorial nem à 

2. Uma substância estreme, numa 
preparação ou num artigo, relativamente à 
qual o anexo XVII contenha uma restrição, 
não será fabricada, colocada no mercado 
nem utilizada, excepto se cumprir as 
condições daquela restrição. Esta disposição 
não se aplicará ao fabrico, à colocação no 
mercado ou à utilização de uma substância 
que suscite grande preocupação, 
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utilização da substância como padrão de 
referência.

preocupação ou pouca preocupação, para 
investigação à escala laboratorial nem à 
utilização da substância como padrão de 
referência.

Or. nl

Justificação

Não se excluem as substâncias que suscitam muito grande preocupação quando o volume 
produzido é inferior a uma tonelada (Pacote de prioridades Blokland).

Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Alteração 256
Artigo 65, nº 1, parágrafo 1

1. Se existir um risco inaceitável para a 
saúde humana ou para o ambiente, 
decorrente do fabrico, utilização ou 
colocação no mercado de substâncias, que 
careça de uma abordagem comunitária, o 
anexo XVI será alterado de acordo com o 
procedimento referido no nº 3 do artigo 
130º, adoptando novas restrições ou 
alterando as actuais no anexo XVI, no que 
diz respeito ao fabrico, à utilização e/ou à 
colocação no mercado das substâncias, 
estremes, em preparações ou em artigos, de 
acordo com o procedimento instituído nos 
artigos 66º a 70º.

1. Se existir um risco inaceitável para o 
ambiente ou para a saúde humana, tendo 
em conta nomeadamente as populações 
vulneráveis e a exposição a misturas de 
poluentes, decorrente do fabrico, utilização 
ou colocação no mercado de substâncias, 
que careça de uma abordagem comunitária, 
o anexo XVI será alterado de acordo com o 
procedimento referido no nº 3 do artigo 
130º, adoptando novas restrições ou 
alterando as actuais no anexo XVI, no que 
diz respeito ao fabrico, à utilização e/ou à 
colocação no mercado das substâncias, 
estremes, em preparações ou em artigos, de 
acordo com o procedimento instituído nos 
artigos 66º a 70º.

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. Contudo, se se descobrir que certas 
combinações de poluentes apresentam um risco inaceitável, essas combinações deverão ser 
reduzidas ou eliminadas.
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Alteração apresentada por Frédérique Ries, Chris Davies

Alteração 257
Artigo 65, nº 1, parágrafo 1

1. Se existir um risco inaceitável para a 
saúde humana ou para o ambiente, 
decorrente do fabrico, utilização ou 
colocação no mercado de substâncias, que 
careça de uma abordagem comunitária, o 
anexo XVI será alterado de acordo com o 
procedimento referido no nº 3 do artigo 
130º, adoptando novas restrições ou 
alterando as actuais no anexo XVI, no que 
diz respeito ao fabrico, à utilização e/ou à 
colocação no mercado das substâncias, 
estremes, em preparações ou em artigos, de 
acordo com o procedimento instituído nos 
artigos 66º a 70º.

1. Se existir um risco inaceitável para o 
ambiente ou para a saúde humana, 
nomeadamente das populações vulneráveis 
e dos cidadãos expostos desde muito cedo 
ou continuamente a misturas de poluentes, 
decorrente do fabrico, utilização ou 
colocação no mercado de substâncias, que
careça de uma abordagem comunitária, o 
anexo XVI será alterado de acordo com o 
procedimento referido no nº 3 do artigo 
130º, adoptando novas restrições ou 
alterando as actuais no anexo XVI, no que 
diz respeito ao fabrico, à utilização e/ou à 
colocação no mercado das substâncias, 
estremes, em preparações ou em artigos, de 
acordo com o procedimento instituído nos 
artigos 66º a 70º.

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. Por conseguinte, a adopção de 
restrições no âmbito do regulamento REACH deve compreender explicitamente um exame 
dos riscos para as populações vulneráveis e para os cidadãos expostos a combinações 
perigosas de poluentes.

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

Alteração 258
Artigo 65, nº 1, parágrafo 1

Se existir um risco inaceitável para a saúde 
humana ou para o ambiente, decorrente do 
fabrico, utilização ou colocação no mercado 
de substâncias, que careça de uma 
abordagem comunitária, o anexo XVI será 
alterado de acordo com o procedimento 

Se existir um risco inaceitável para a saúde 
humana ou para o ambiente, decorrente do 
fabrico, utilização ou colocação no mercado 
de substâncias, que careça de uma 
abordagem comunitária e que não for 
compensado pelos benefícios 
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referido no n.º 3 do artigo 130.º, adoptando 
novas restrições ou alterando as actuais no 
anexo XVI, no que diz respeito ao fabrico, à 
utilização e/ou à colocação no mercado das 
substâncias, estremes, em preparações ou em 
artigos, de acordo com o procedimento 
instituído nos artigos 66.º a 70.º.

socioeconómicos da substância em questão, 
o anexo XVI será alterado de acordo com o 
procedimento referido no n.º 3 do artigo 
130.º, adoptando novas restrições ou 
alterando as actuais no anexo XVI, no que 
diz respeito ao fabrico, à utilização e/ou à 
colocação no mercado das substâncias, 
estremes, em preparações ou em artigos, de 
acordo com o procedimento instituído nos 
artigos 66.º a 70.º.

Or. it

Justificação

Deve-se prevenir qualquer risco inaceitável. No entanto, o n° 3 b) do artigo 57° prevê que os 
benefícios socioeconómicos decorrentes da utilização de algumas substâncias podem 
compensar os riscos. A referida análise socioeconómica está, portanto, prevista e deve ser 
referida. A presente alteração está relacionada com outras alterações apresentadas aos 
artigos contidos no Título VIII: Restrições ao fabrico, comercialização e utilização de certas 
substâncias e preparações perigosas.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 259
Artigo 65, nº 1

1. Se existir um risco inaceitável para a 
saúde humana ou para o ambiente, 
decorrente do fabrico, utilização ou 
colocação no mercado de substâncias, que 
careça de uma abordagem comunitária, o 
anexo XVI será alterado de acordo com o 
procedimento referido no nº 3 do artigo 
130º, adoptando novas restrições ou 
alterando as actuais no anexo XVI, no que 
diz respeito ao fabrico, à utilização e/ou à 
colocação no mercado das substâncias, 
estremes, em preparações ou em artigos, de 
acordo com o procedimento instituído nos 
artigos 66º a 70º.

1. Se existir um risco inaceitável para o 
ambiente ou para a saúde humana, 
nomeadamente das populações vulneráveis,
decorrente do fabrico, utilização ou 
colocação no mercado de substâncias, que 
careça de uma abordagem comunitária, o 
anexo XVI será alterado de acordo com o 
procedimento referido no nº 3 do artigo 
130º, adoptando novas restrições ou 
alterando as actuais no anexo XVI, no que 
diz respeito ao fabrico, à utilização e/ou à 
colocação no mercado das substâncias, 
estremes, em preparações ou em artigos, de 
acordo com o procedimento instituído nos 
artigos 66º a 70º.

O primeiro parágrafo não é aplicável à 
utilização de um produto intermédio 
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isolado nas instalações, excepto nos casos 
abrangidos pelo nº 3.

Or. en

Justificação

A adopção de restrições no âmbito do regulamento REACH deve compreender explicitamente 
um exame dos riscos para as populações vulneráveis

Os produtos intermédios isolados nas instalações podem apresentar riscos graves para os 
trabalhadores e a exposição no trabalho a esses produtos deve ser reduzida. Por conseguinte, 
não se justifica que os produtos intermédios isolados nas instalações estejam isentos das 
restrições.

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

Laperrouze

Alteração 260
Artigo 65, nº 2

2. No que diz respeito às substâncias que 
satisfaçam os critérios de classificação 
como cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas 
para a reprodução das categorias 1 e 2, e em 
relação às quais a Comissão propõe 
restrições à utilização pelo consumidor, o 
anexo XVI será alterado de acordo com o 
procedimento referido no n.º 3 do 
artigo 130.º. Não são aplicáveis os artigos 
66.º a 70.º.

2. No que diz respeito às substâncias  
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 
das categorias 1 e 2, e em relação às quais a 
Comissão propõe restrições à utilização pelo 
consumidor, o anexo XVI será alterado de 
acordo com o procedimento referido no n.º 3 
do artigo 130º. 

Or. it

Justificação

Esta alteração visa a harmonização das alterações propostas às alíneas a, b e c do artigo 
54°. A presente alteração está relacionada com outras alterações apresentadas aos artigos 
contidos no Título VIII: Restrições ao fabrico, comercialização e utilização de certas 
substâncias e preparações perigosas. (Vernola & outros)

A não aplicação dos artigos 66° a 68° não é admissível. (Laperrouze)
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Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 261
Artigo 65, nº 3

3. Sem prejuízo do n.º 5 do artigo 55.º, o 
mais tardar aquando da inclusão de uma 
substância na Convenção de Estocolmo ou 
no Protocolo UNECE relativo a Poluentes 
Orgânicos Persistentes, a Comissão 
apresentará um projecto para a inclusão 
dessa substância no anexo XVII. O projecto 
das medidas aplicará, no mínimo, as 
obrigações para a Comunidade decorrentes 
destes compromissos internacionais. O 
anexo XVII será alterado em conformidade 
com o procedimento previsto no n.º 3 do 
artigo 130.º. Não são aplicáveis os artigos 
66.º a 70.º.

3. Sem prejuízo do n.º 5 do artigo 55.º, o 
mais tardar aquando da inclusão de uma 
substância na Convenção de Estocolmo ou 
no Protocolo UNECE relativo a Poluentes 
Orgânicos Persistentes, a Comissão 
apresentará um projecto para a inclusão 
dessa substância no anexo XVII. O projecto 
das medidas aplicará as obrigações para a 
Comunidade decorrentes destes 
compromissos internacionais. O anexo XVII 
será alterado em conformidade com o 
procedimento previsto no n.º 3 do artigo 
130.º. Não são aplicáveis os artigos 66.º a 
70.º.

Or. fr

Justificação

A aplicação de obrigações internacionais não é passível da quantificação "no mínimo".

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

Alteração 262
Artigo 66, nº 1, parágrafo 1

1. Se a Comissão considerar que o fabrico, a 
colocação no mercado ou a utilização de 
uma substância estreme, numa preparação 
ou num artigo apresenta um risco para a 
saúde humana ou para o ambiente que não 
esteja adequadamente controlado e que 
careça de uma abordagem comunitária, 
solicitará à Agência que elabore um 
processo em conformidade com o disposto 
no anexo XIV. Se esse processo demonstrar 
a necessidade de uma actuação a nível 

1. Se a Comissão considerar que o fabrico, a 
colocação no mercado ou a utilização de 
uma substância estreme, numa preparação 
ou num artigo apresenta um risco inaceitável
para a saúde humana ou para o ambiente que 
não esteja adequadamente controlado e que 
careça de uma abordagem comunitária, 
solicitará à Agência que elabore um 
processo em conformidade com o disposto 
no anexo XIV. Se esse processo demonstrar 
a necessidade de uma actuação a nível 



PE 357.824v01-00 8/44 AM\565936PT.doc

PT

comunitário, para além das medidas já em 
vigor, a Agência proporá restrições, para dar 
início ao procedimento para a introdução de 
restrições.

comunitário, para além das medidas já em 
vigor, a Agência proporá restrições, para dar 
início ao procedimento para a introdução de 
restrições.

Or. en

Justificação

As substâncias devem ser exclusivamente seleccionadas com base em critérios 
cientificamente reconhecidos e só deverão ser introduzidas restrições em caso de riscos 
"inaceitáveis" e não de um simples "risco".

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

Alteração 263
Artigo 66, nº 2, parágrafo 1

2. Se um Estado-Membro considerar que o 
fabrico, a colocação no mercado ou a 
utilização de uma substância estreme, numa 
preparação ou num artigo apresenta um risco 
para a saúde humana ou para o ambiente que 
não esteja adequadamente controlado e que 
careça de uma abordagem comunitária, 
elaborará um processo em conformidade 
com o disposto no anexo XIV. Se esse 
processo demonstrar a necessidade de uma 
actuação a nível comunitário, para além das 
medidas já em vigor, o Estado-Membro 
apresentará o processo à Agência no formato 
descrito no anexo XIV, para dar início ao 
procedimento para a introdução de 
restrições.

2. Se um Estado-Membro considerar que o 
fabrico, a colocação no mercado ou a 
utilização de uma substância estreme, numa 
preparação ou num artigo apresenta um risco 
inaceitável para a saúde humana ou para o 
ambiente que não esteja adequadamente 
controlado e que careça de uma abordagem 
comunitária, elaborará um processo em 
conformidade com o disposto no anexo XIV. 
Se esse processo demonstrar a necessidade 
de uma actuação a nível comunitário, para 
além das medidas já em vigor, o 
Estado-Membro apresentará o processo à 
Agência no formato descrito no anexo XIV, 
para dar início ao procedimento para a 
introdução de restrições.

Or. en

Justificação

As substâncias devem ser exclusivamente seleccionadas com base em critérios 
cientificamente reconhecidos e só deverão ser introduzidas restrições em caso de riscos 
"inaceitáveis" e não de um simples "risco".

Alteração apresentada por Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Erna Hennicot-Schoepges + 
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Werner Langen + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis, Miroslav Mikolášik

Alteração 264
Artigo 66, nº 2, parágrafo 2 bis (novo)

A Agência publicará sem demora no seu 
sítio Web a informação de que um Estado-
Membro ou a Comissão tenciona dar início 
a um procedimento para a introdução de 
restrições. A Agência informará 
igualmente as entidades que apresentaram 
um pedido de registo da substância em 
questão.

Or. en

Justificação

As restrições são aplicáveis sem limite de tonelagem, ou seja, os volumes inferiores a uma 
tonelada por ano. As empresas que registaram uma substância, mas também as que não estão 
sujeitas à obrigação de registo (volumes inferiores a uma tonelada por ano) ou que ainda 
não estão sujeitas devido aos diversos prazos aplicáveis em função da tonelagem, têm o 
direito de ser informadas.
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Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-
Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges + Werner Langen + Françoise Grossetête

Alteração 265
Artigo 66, nº 3, parte introdutória

3. A Agência publicará sem demora no seu 
sítio Web todos os processos conformes com 
o anexo XIV, incluindo as restrições
sugeridas de acordo com os n°s 1 e 2, 
indicando claramente a data da publicação. 
Convidará todas as partes interessadas a 
apresentarem, individualmente ou em 
conjunto, nos três meses seguintes à data da 
publicação:

3. A Agência publicará sem demora no seu 
sítio Web o resumo dos processos 
conformes, incluindo as restrições sugeridas 
de acordo com os n°s 1 e 2, indicando 
claramente a data da publicação. Convidará 
todas as partes interessadas a apresentarem, 
individualmente ou em conjunto, nos seis
meses seguintes à data da publicação:

Or. en

Justificação

Os processos podem conter informações comerciais confidenciais ou protegidas pelos 
direitos de autor. O seu conteúdo não exclui uma decisão definitiva, podendo, por
conseguinte, ser incorrectamente interpretado ou abusivamente utilizado antes da adopção 
de uma decisão definitiva (Langen + Grossetête).
Um prazo de três meses é insuficiente para apresentar comentários no âmbito de um processo 
complexo, nomeadamente no caso da PME (Langen + Grossetête + Oomen-Ruijten e outros).

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

Françoise Grossetête

Alteração 266
Artigo 68, nº 1

1. No prazo de 12 meses a contar da data de 
publicação referida no n.º 3 do artigo 66.º, o 
Comité de Análise Socioeconómica 
formulará um parecer sobre as restrições 
sugeridas, com base na sua análise das partes 
pertinentes do processo e do impacto 
socioeconómico. Elaborará um projecto de 
parecer sobre as restrições sugeridas e sobre 
o correspondente impacto socioeconómico, 
tendo em conta as eventuais análises ou 

1. No prazo de 12 meses a contar da data de 
publicação referida no n.º 3 do artigo 66.º, o 
Comité de Análise Socioeconómica 
formulará um parecer sobre as restrições 
sugeridas, com base na sua análise das partes 
pertinentes do processo e do impacto 
socioeconómico. Elaborará um projecto de 
parecer sobre as restrições sugeridas e sobre 
o correspondente impacto socioeconómico, 
tendo em conta as eventuais análises ou 
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informações transmitidas de acordo com o 
n.º 3, alínea b), do artigo 66.º. A Agência 
publicará o projecto de parecer sem demora 
no seu sítio Web. A Agência convidará as 
partes interessadas a fazerem as suas 
observações sobre o projecto de parecer, até 
à data-limite por ela fixada.

informações transmitidas de acordo com o 
n.º 3, alínea b), do artigo 66.º. A Agência 
transmitirá às partes interessadas o 
projecto de parecer e convida-las-á a 
apresentar as suas observações num  prazo 
que a própria Agência fixará.

Or. it

Justificação

A transmissão do projecto às partes interessadas não impede que a Comissão tome a decisão 
final. As partes interessadas, pelo menos as registadas, devem poder apresentar observações. 
A presente alteração está relacionada com outras alterações apresentadas aos artigos 
contidos no Título VIII: Restrições ao fabrico, comercialização e utilização de certas 
substâncias e preparações perigosas. (Vernola & outros)

Parece lógico que as partes interessadas possam apresentar os seus comentários antes da 
publicação do projecto de parecer. (Grossetête)

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 267
Artigo 69, n° 2

2. A Agência publicará no seu sítio Web, 
sem demora, os pareceres dos dois comités.

2. Na observância da confidencialidade nos 
termos do artigo 116º, a Agência publicará 
no seu sítio Web, sem demora, os pareceres 
dos dois comités.

Or. de

Justificação

O artigo 116º é igualmente aplicável neste caso.

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

Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Alteração 268
Artigo 69, nº 2
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2. A Agência publicará no seu sítio Web, 
sem demora, os pareceres dos dois comités.

2. A Agência publicará no seu sítio Web, 
sem demora, os pareceres dos dois comités. 
Os pareceres publicados não devem conter 
informações comerciais sensíveis.

Or. en

Justificação

A transparência não pode ser obtida em detrimento da protecção de informações comerciais 
sensíveis.

Relacionada com a alteração ao artigo 61°.

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 269
Artigo 70, nº 2 bis (novo)

2 bis. No caso de uma substância que já 
esteja regulamentada pelo anexo XVI e se 
estiverem satisfeitas as condições previstas 
no artigo 65°, a Comissão elaborará um 
projecto de alteração ao anexo XVI, no 
prazo de três meses a contar da recepção do 
parecer do Comité de Análise 
Socioeconómica ou, se o referido comité 
não formular um parecer, no fim do prazo 
fixado no artigo 68.º, consoante a data que 
ocorra primeiro.
Se o projecto de alteração não estiver de 
acordo com algum dos pareceres da 
Agência, a Comissão incluirá em anexo 
uma explicação pormenorizada dos motivos 
para as diferenças.
No caso de uma substância que não esteja 
regulamentada pelo anexo XVI, a 
Comissão apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, no prazo 
especificado, uma proposta de alteração do 
anexo XVI.

Or. en
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Justificação

No âmbito da Directiva 76/769/CEE em vigor, o Parlamento Europeu e o Conselho 
desempenham um papel nas decisões relativas a certas restrições aplicáveis aos produtos 
químicos, como a proibição da utilização de ftalatos em determinados brinquedos. Esta 
alteração visa manter esse procedimento e não reforça o papel da Comissão. 

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 270
Artigo 71

É criada a Agência Europeia dos Produtos 
Químicos. 

É criada a Agência Europeia dos Produtos 
Químicos. A Agência é responsável pela 
gestão global do processo REACH.

Or. de

Justificação

Uma organização central induz efeitos sinergérticos.

Alteração apresentada por Riitta Myller

Alteração 271
Artigo 1

É criada a Agência Europeia dos Produtos 
Químicos.

É criada a Agência Europeia dos Produtos 
Químicos, com sede em Helsínquia.

Or. fi

Justificação

Nos termos do artigo 289º do Tratado CE, os Governos dos Estados-Membros decidiram que 
a sede da Agência Europeia dos Produtos Químicos seria Helsínquia. Nesta conformidade, 
cabe referir na proposta da Comissão a decisão sobre a localização da sede.

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

Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Alteração 272
Artigo 71 bis (novo)
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Artigo 71° bis
Missão da Agência

A Agência está encarregada da gestão geral 
do sistema REACH.

Or. en

Justificação

A atribuição da gestão geral do sistema REACH  à Agência garantirá uma melhor 
funcionalidade do sistema e facilitará uma aplicação harmonizada do regulamento no âmbito 
de um processo independente e transparente.

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

Françoise Grossetête

Alteração 273
Artigo 72, nº 1, alínea c)

c)  Um Comité de Avaliação dos Riscos que 
será responsável pela elaboração do parecer 
da Agência sobre os pedidos de autorização, 
as propostas de restrições e qualquer outra 
questão decorrente da aplicação do presente 
regulamento, que diga respeito aos riscos 
para a saúde humana ou para o ambiente;

c)  Um Comité de Avaliação dos Riscos que 
será responsável pela elaboração do parecer 
da Agência sobre as avaliações, os pedidos 
de autorização, as propostas de restrições e 
qualquer outra questão decorrente da 
aplicação do presente regulamento, que diga 
respeito aos riscos para a saúde humana ou 
para o ambiente;

Or. en

Justificação

Esta alteração adapta as competências da Agência na sequência do reforço do seu papel na 
avaliação (ver as alterações dos mesmos autores ao título VI). (Sacconi e outros)

Assegura a coerência com as alterações anteriores. No âmbito de um procedimento 
harmonizado, e a fim de evitar disparidades, a avaliação das propostas de ensaios e dos 
processos deverá ser efectuada pela Agência, a qual se apoiará numa rede europeia de 
agências e institutos de avaliação (Grossetête).
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Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 274
Artigo 72, nº 1, alínea d)

d) Um Comité de Análise Socioeconómica 
que será responsável pela elaboração do 
parecer da Agência sobre os pedidos de 
autorização, as propostas de restrições e 
qualquer outra questão decorrente da 
aplicação do presente regulamento, 
incluindo a análise socioeconómica do efeito 
de uma eventual acção legislativa sobre as 
substâncias;

d) Um Comité de Análise Socioeconómica 
que será responsável pela elaboração do 
parecer da Agência sobre as avaliações, os 
pedidos de autorização, as propostas de 
restrições e qualquer outra questão 
decorrente da aplicação do presente 
regulamento, incluindo a análise 
socioeconómica do efeito de uma eventual 
acção legislativa sobre as substâncias;

Or. fr

Justificação

Em coerência com as alterações anteriores. No quadro de um processo harmonizado, e a fim 
de evitas disparidades, a avaliação das propostas de ensaios e dos processos deve ser levada 
a cabo pela Agência, a qual se apoiará numa rede europeia de agências e de institutos de 
avaliação.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Alteração 275
Artigo 72, nº 1, alínea d bis) (nova)

d bis) Um Comité para os Métodos 
Alternativos aos Ensaios em Animais, 
responsável pela definição de uma 
estratégia com vista à substituição dos 
ensaios em animais e pela afectação das 
receitas provenientes da cobrança das taxas 
de registo ao desenvolvimento e à validação 
de métodos de ensaios que não envolvam 
animais.

Or. en

Justificação

Relacionada com as alterações ao considerando 34 bis e ao artigo 95° dos mesmos autores. 
É necessário instituir um comité de pleno direito que assegure a execução de um plano 
estratégico destinado a acelerar o desenvolvimento, a validação e a aceitação legal de 
métodos alternativos aos ensaios em animais. Este comité deveria igualmente estar habilitado 
a afectar os recursos necessários para a execução do plano estratégico.
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Alteração apresentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise 

Grossetête

Alteração 276
Artigo 72, nº 1, alínea e)

e) Um Comité dos Estados-Membros que 
será responsável pela resolução das 
divergências de opinião sobre os projectos 
de decisões propostos pelos 
Estados-Membros no âmbito do título VI e 
pela elaboração do parecer da Agência sobre 
as propostas de classificação e rotulagem no 
âmbito do título X e sobre as propostas de 
identificação de substâncias que suscitem 
uma grande preocupação, a submeter ao 
procedimento de autorização previsto no 
título VII;

e) Um Comité dos Estados-Membros que 
será responsável pela resolução das 
eventuais divergências de opinião entre os 
Estados-Membros sobre os projectos de 
decisões propostos pela Agência no âmbito 
do título VI e pela elaboração do parecer da 
Agência sobre as propostas de classificação 
e rotulagem no âmbito do título X e sobre as 
propostas de identificação de substâncias 
que suscitem uma grande preocupação, a
submeter ao procedimento de autorização 
previsto no título VII;

Or. en

Justificação

Esta alteração adapta as competências da Agência na sequência do reforço do seu papel na 
avaliação (ver as alterações dos mesmos autores ao título VI) (Sacconi e outros).

Assegura a coerência com as alterações anteriores. No âmbito de um procedimento 
harmonizado, e a fim de evitar disparidades, a avaliação das propostas de ensaios e dos 
processos deverá ser efectuada pela Agência, a qual se apoiará numa rede europeia de 
agências e institutos de avaliação (Grossetête).

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 277
Artigo 72, n° 1, alínea e)

e) Um Comité dos Estados-Membros que 
será responsável pela resolução das 
divergências de opinião sobre os projectos 
de decisões propostos pelos 
Estados-Membros no âmbito do título VI e 
pela elaboração do parecer da Agência sobre 
as propostas de classificação e rotulagem no 
âmbito do título X e sobre as propostas de 

e) Um Comité dos Estados-Membros que 
será responsável pela resolução das 
divergências de opinião sobre os projectos 
de decisões propostos pela Agência no 
âmbito do título VI e pela elaboração do 
parecer da Agência sobre as propostas de 
classificação e rotulagem no âmbito do título 
X e sobre as propostas de identificação de 
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identificação de substâncias que suscitem 
uma grande preocupação, a submeter ao 
procedimento de autorização previsto no 
título VII;

substâncias que suscitem uma grande 
preocupação, a submeter ao procedimento de 
autorização previsto no título VII;

Or. de

Justificação

Adaptação a alterações apresentadas ao Título VI.

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

Grossetête

Alteração 278
Artigo 72, nº 1, alínea g)

g) Um Secretariado que dará apoio técnico, 
científico e administrativo aos Comités e ao 
Fórum e assegurará a coordenação adequada 
entre eles. O Secretariado também se 
ocupará das tarefas que incumbem à 
Agência no âmbito dos procedimentos de 
pré-registo, registo e reconhecimento mútuo 
da avaliação, bem como da preparação de 
orientações, da manutenção da base de 
dados e da prestação de informações;

g) Um Secretariado que dará apoio técnico, 
científico e administrativo aos Comités e ao 
Fórum e assegurará a coordenação adequada 
entre eles. O Secretariado também se 
ocupará das tarefas que incumbem à 
Agência no âmbito dos procedimentos de 
pré-registo, registo e avaliação, bem como 
da preparação de orientações, da 
manutenção da base de dados e da prestação 
de informações;

Or. en

Justificação

Esta alteração adapta as competências da Agência na sequência do reforço do seu papel na 
avaliação (ver as alterações dos mesmos autores ao título VI). (Sacconi e outros)

Assegura a coerência com as alterações anteriores. No âmbito de um procedimento 
harmonizado, e a fim de evitar disparidades, a avaliação das propostas de ensaios e dos 
processos deverá ser efectuada pela Agência, a qual se apoiará numa rede europeia de 
agências e institutos de avaliação (Grossetête).

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 279
Artigo 72, nº 1, alínea h bis) (nova)



PE 357.824v01-00 18/44 AM\565936PT.doc

PT

h bis) Um Comité para os Métodos 
Alternativos aos Ensaios em Animais, 
encarregado da definição e execução de 
uma estratégia integrada destinada a 
acelerar o desenvolvimento, a validação e a 
aceitação legal de métodos alternativos aos 
ensaios em animais e de garantir a sua 
utilização numa avaliação dos riscos 
gradual e inteligente para satisfazer os 
requisitos do presente regulamento. O 
Comité é responsável pela afectação das 
receitas provenientes da cobrança das taxas 
de registo ao financiamento de métodos 
alternativos de ensaio. O Comité será 
constituído por peritos do Centro Europeu 
de Validação de Métodos Alternativos de 
Ensaio (CEVMA), organizações de 
protecção dos animais e outros interessados 
directos.
O Comité elaborará um relatório anual, 
que será transmitido pela Agência ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, sobre 
os progressos realizados em matéria de 
desenvolvimento, validação e aceitação 
legal de métodos alternativos aos ensaios 
em animais, a utilização desses métodos 
numa avaliação dos riscos gradual e 
inteligente para satisfazer os requisitos do 
presente regulamento e o montante e a 
repartição dos recursos afectados aos 
métodos alternativos de ensaio.

Or. en

Justificação

Relacionada com as alterações aos considerandos 73 e 77 bis e ao artigo 95°. A promoção de 
ensaios que não envolvam animais constitui um dos objectivos do regulamento e deve ser 
inscrita no mandato e nas tarefas da Agência a fim de garantir uma aplicação eficaz. O 
desenvolvimento, a validação, a aceitação legal e a utilização de métodos alternativos de 
ensaio são frequentemente entravados pela ausência de uma coordenação e planificação 
estratégica. A Agência deveria ser assistida por um Comité constituído por peritos em 
matéria de métodos alternativos de ensaio, que teria por missão definir e executar essa 
planificação estratégica e garantir que os métodos alternativos sejam utilizados numa 
avaliação dos riscos flexível e inteligente sempre que for possível evitar os ensaios em 
animais e reduzir os custos. Competiria igualmente ao Comité afectar os recursos 
necessários para o financiamento dos métodos alternativos de ensaio e elaborar um relatório 
anual sobre os progressos realizados a fim de garantir a transparência.



AM\565936PT.doc 19/44 PE 357.824v01-00

PT

Alteração apresentada por Thomas Ulmer e Elisabeth Jeggle

Alteração 280
Artigo 72, n° 1, alínea h bis) (nova)

h bis) Um Comité para os Métodos de 
Ensaio Alternativos, que será responsável 
pelo desenvolvimento de uma estratégia 
integrada de desenvolvimento, validação e 
adopção de métodos alternativos aos 
ensaios com animais e pela 
disponibilização de verbas de apoio obtidas 
através dos custos de registo. Este Comité é 
composto por especialistas do Centro 
Europeu para a Validação de Métodos 
Alternativos (ECVAM), organizações de 
protecção dos animais e demais 
representantes de interesses relevantes. O 
Comité está obrigado a observar os prazos 
prescritos no presente regulamento.

Or. de

Justificação

O desenvolvimento, validação e adopção de métodos de ensaio alternativos é frequentemente 
comprometido pela ausência de planeamento estratégico e coordenação. O Comité é 
composto por especialistas da área dos métodos de ensaio alternativos, visando o 
desenvolvimento de um planeamento estratégico, a melhoria da coordenação e a 
disponibilização de verbas de apoio a métodos de ensaio alternativos. O Comité está 
obrigado a observar os prazos prescritos no presente regulamento.

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

Werner Langen

Alteração 281
Artigo 73, nº 1

1. A Agência facultará aos 
Estados-Membros e às Instituições da
Comunidade o melhor aconselhamento 
possível de ordem científica e técnica sobre 
questões que se prendam com os produtos 
químicos, que se enquadrem nas suas 
competências e que lhe sejam submetidas de 

1. A Agência facultará aos 
Estados-Membros e às Instituições da 
Comunidade o melhor aconselhamento 
possível de ordem científica e técnica sobre 
questões que se prendam com os produtos 
químicos, que se enquadrem nas suas 
competências e que lhe sejam submetidas de 
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acordo com as disposições do presente 
regulamento.

acordo com as disposições do presente 
regulamento. Nesses casos a Agência toma 
decisões juridicamente vinculativas.

Or. it

Justificação

A presente alteração visa clarificar o papel da Agência como entidade regulamentadora que 
toma decisões, como descrito na Comunicação da Comissão sobre o enquadramento das 
Agências Europeias de Regulamentação COM(2002) 718. (Langen + Vernola & outros)

A presente alteração está relacionada com outras alterações apresentadas aos artigos 
contidos no Título IX: A Agência. (Vernola & outros) 

Alteração apresentada por Guido Sacconi e Françoise Grossetête

Alteração 282
Artigo 73, nº 2, alínea c)

Não se aplica à versão portuguesa

Or. fr

Justificação

Não se aplica à versão portuguesa.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 283
Artigo 73, nº 2, alínea d)

d) Criação e manutenção de base(s) de dados 
com informações sobre todas as substâncias 
registadas, o inventário de classificação e 
rotulagem e a lista harmonizada de 
classificação e rotulagem, disponibilizando 
publicamente na Internet as informações não 
confidenciais, identificadas no nº 1 do 
artigo 116º, da(s) base(s) de dados e 
disponibilizando mediante pedido outras 
informações não confidenciais aí contidas;

d) Criação e manutenção de base(s) de dados 
com informações sobre todas as substâncias 
registadas, o inventário de classificação e 
rotulagem e a lista harmonizada de 
classificação e rotulagem, disponibilizando 
publicamente na Internet, no prazo de 15 
dias úteis, as informações não confidenciais, 
identificadas no nº 1 do artigo 116º, da(s) 
base(s) de dados e disponibilizando 
mediante pedido outras informações aí 
contidas, em conformidade com o n° 2 do 
artigo 115°;
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Or. en

Justificação

É necessário estabelecer uma data-limite para a introdução das informações (públicas) nas 
bases de dados, por uma questão de clareza. Este prazo deveria ser de 15 dias úteis, que 
constitui o prazo normal de resposta previsto no Regulamento (CE) n° 1049/2001. Deve ser 
feita uma referência clara ao procedimento relativo aos pedidos de informações não 
confidenciais que não estão contempladas no n° 1 do artigo 116° e que não são consideradas 
confidenciais nos termos do n° 2 do artigo 116°.

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

Alteração 284
Artigo 73, nº 2, alínea d)

d) Criação e manutenção de base(s) de dados 
com informações sobre todas as substâncias 
registadas, o inventário de classificação e 
rotulagem e a lista harmonizada de 
classificação e rotulagem, disponibilizando 
publicamente na Internet as informações não 
confidenciais, identificadas no nº 1 do 
artigo 116º, da(s) base(s) de dados e 
disponibilizando mediante pedido outras 
informações não confidenciais aí contidas;

d) Criação e manutenção de base(s) de dados 
com informações sobre todas as substâncias 
registadas, o inventário de classificação e 
rotulagem e a lista harmonizada de 
classificação e rotulagem, disponibilizando 
publicamente na Internet, no prazo de 15 
dias úteis, as informações identificadas no nº 
1 do artigo 116º, da(s) base(s) de dados e 
disponibilizando mediante pedido outras 
informações aí contidas, em conformidade 
com o n° 2 do artigo 115°;

Or. en

Justificação

É necessário estabelecer uma data-limite para a introdução das informações (públicas) nas 
bases de dados, caso contrário a Agência poderia adiar quase indefinidamente esta 
obrigação, em particular se os seus recursos forem limitados. De qualquer maneira esta 
medida não seria eficaz, pois nada impede que um cidadão peça informações directamente 
antes de serem introduzidas na base de dados. Propomos um prazo de 15 dias úteis, pois é o 
prazo normal fixado pelo Regulamento (CE) n° 1049/2001 para a resposta aos pedidos de 
informação.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 285
Artigo 73, nº 2, alínea d)
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d) Criação e manutenção de base(s) de dados 
com informações sobre todas as substâncias 
registadas, o inventário de classificação e 
rotulagem e a lista harmonizada de 
classificação e rotulagem, disponibilizando 
publicamente na Internet as informações não 
confidenciais, identificadas no n.º 1 do
artigo 116.º, da(s) base(s) de dados e 
disponibilizando mediante pedido outras 
informações não confidenciais aí 
contidas;(δ) 

d) Criação e manutenção de base(s) de dados 
com informações sobre todas as substâncias 
registadas, o inventário de classificação e 
rotulagem e a lista harmonizada de 
classificação e rotulagem, disponibilizando 
publicamente na Internet, o mais 
rapidamente possível, no máximo 30 dias 
após a recepção das informações não 
confidenciais, identificadas no n.º 1 do 
artigo 116.º, da(s) base(s) de dados e 
disponibilizando mediante pedido outras 
informações não confidenciais aí contidas;

Or. el

Justificação

Fixação de um prazo para assegurar a informação.

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

Alteração 286
Artigo 73, nº 2, alínea e)

e) Disponibilização pública das informações 
acerca das substâncias que estão a ser ou 
foram avaliadas, no prazo de 90 dias após a 
recepção das informações pela Agência, em 
conformidade com o nº 1 do artigo 116º;

e) Disponibilização pública das informações 
acerca das substâncias que estão a ser ou 
foram avaliadas, no prazo de 15 dias úteis
após a recepção das informações pela 
Agência, em conformidade com o nº 1 do 
artigo 116º;

Or. en

Justificação

Nos termos do n° 2, alínea e), do artigo 73°, a Agência é obrigada a pôr à disposição do 
público as informações sobre a avaliação das substâncias no prazo de 90 dias. Este prazo 
não é consonante com o prazo de referência fixado na Convenção de Aarhus e no 
Regulamento (CE) n° 1049/2001 para a resposta aos pedidos. Se uma pessoa pedir um 
documento à Agência, esta deveria normalmente dar uma resposta no prazo de 15 dias úteis 
após a recepção do pedido, em conformidade com o Regulamento (CE) n° 1049/2001.
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Alteração apresentada por Chris Davies, Frédérique Ries + Mary Honeyball

Alteração 287
Artigo 73, nº 2, alínea i bis) (nova)

i bis) Colaboração com os sectores 
industriais e outras partes interessadas 
para identificar as categorias de produtos 
que fazem parte de artigos e a utilização 
das substâncias químicas que preenchem 
os critérios das alíneas a) a e) do artigo 54° 
ou que foram identificadas em 
conformidade com a alínea f) do artigo 54°, 
e elaborar notas de orientação baseadas 
nas categorias de produtos para integração 
progressiva das obrigações do artigo 6°.

Or. en

Justificação

É necessário que a Agência assuma um papel de primeiro plano na elaboração de 
orientações específicas por sector e que esse trabalho repouse numa estratégia de 
colaboração com as partes interessadas. Existem actualmente algumas boas práticas 
industriais e empresariais que podem servir de base de reflexão e para a elaboração de 
orientações específicas por sector. Essas notas de orientação deveriam identificar as 
utilizações das substâncias químicas autorizadas nas diversas categorias de produtos, dar um 
panorama geral das boas práticas na gestão da cadeia de abastecimento, explicar a maneira 
de notificar os produtos químicos autorizados e abordar as características da utilização e 
eliminação pelo consumidor.

Alteração apresentada por Chris Davies, Frédérique Ries + Mary Honeyball

Alteração 288
Artigo 73, nº 2, alínea i ter) (nova)

i ter) Disponibilização das informações 
armazenadas na base de dados REACH 
sobre a utilização das substâncias 
autorizadas que fazem parte de artigos.

Or. en
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Justificação

A Agência deveria fornecer informações estruturadas sobre a utilização das substâncias nos 
artigos disponíveis, que serviriam de fonte de informação inteligível e de complemento da 
informação contida nas notas de orientação específica por sector.



AM\565936PT.doc 25/44 PE 357.824v01-00

PT

Alteração apresentada por Chris Davies, Frédérique Ries + Mary Honeyball

Alteração 289
Artigo 73, nº 2, alínea i quater) (nova)

i quater) Publicação na Internet da lista 
das substâncias que foram identificadas 
como preenchendo os critérios do artigo 
54°, no prazo de um ano após a data de 
entrada em vigor do presente regulamento. 
Esta lista será actualizada periodicamente.

Or. en

Justificação

A Agência será o centro focal da informação sobre os produtos químicos autorizados e, a fim 
de garantir a certeza jurídica, é importante que as listas das substâncias que preenchem os 
critérios do artigo 54° sejam publicadas e actualizadas periodicamente.

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 290
Artigo 73, nº 2, alínea i bis) (nova)

i bis) Disponibilização de informações 
estruturadas, armazenadas na base de 
dados REACH, sobre a utilização de 
substâncias perigosas em artigos, incluindo 
sobre a disponibilidade de substâncias 
alternativas;

Or. en

Justificação

O fornecimento de orientações e de informação de apoio pode facilitar a aplicação do 
regulamento REACH por parte da indústria. Esta base de dados poderia aumentar a 
possibilidade de as pequenas e médias empresas, em particular, tirarem partido da nova 
legislação relativa aos produtos químicos, aos facilitar-lhes o acesso às informações sobre as 
substâncias alternativas. Esta alteração é consonante com os requisitos da Convenção de 
Aarhus que visam promover o acesso do público às informações ambientais na posse das 
autoridades.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 



PE 357.824v01-00 26/44 AM\565936PT.doc

PT

Françoise Grossetête, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, 
Erna Hennicot-Schoepges

Alteração 291
Artigo 73, nº 2, alínea i bis) (nova)

i bis) Criação e manutenção de um centro 
de excelência consagrado à comunicação 
dos riscos. Fornecimento de recursos 
centralizados e coordenados em matéria de 
informações sobre a utilização segura das 
substâncias químicas e das preparações. 
Facilitar a partilha de conhecimentos sobre 
as boas práticas no domínio da 
comunicação dos riscos.

Or. en

Justificação

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

Relacionada com as alterações aos considerandos 41 bis (novo), 69 e 70.

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

Alteração 292
Artigo 73, nº 4, alínea f)

f) Desenvolvimento de um procedimento 
para intercâmbio electrónico de 
informações;

f) Fornecimento de orientações e de 
instrumentos técnicos e científicos,  
incluindo um serviço de ajuda e um sítio 
Web, para a aplicação do presente 
regulamento, em particular para assistir a 
indústria, especialmente as pequenas e 
médias empresas (PME), na elaboração de 
relatórios de segurança química;

Or. en

Justificação

Substitui a parte correspondente da alteração 74 do projecto de relatório. Devem ser 
adoptadas medidas específicas para ajudar as PME.
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Alteração apresentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Alteração 293
Artigo 73, nº 4, alínea g bis) (novo)

g bis) Promoção, em colaboração com a 
Comissão, do reconhecimento mútuo entre 
os Estados-Membros e os países terceiros 
dos resultados dos ensaios realizados em 
aplicação e em conformidade com o 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

Aditamento à alteração 74 do projecto de relatório. O reconhecimento mútuo dos resultados 
de ensaios deve ser promovido, a fim de explorar todas as informações disponíveis sobre os 
produtos químicos, incluindo as provenientes de países terceiros, e evitar ensaios 
desnecessários.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 294
Artigo 74, nº 4, alínea d)

d) O sistema de taxas da Agência. d) O sistema de taxas da Agência 
estabelecido de forma transparente, não 
discriminatória e proporcionada.

Or. fr

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

Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González

Alteração 295
Artigo 74, nº 4, alínea d)

d) O sistema de taxas da Agência. d) O sistema de taxas da Agência de modo 
transparente e proporcionado.
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Or. it

Justificação

O sistema de taxas da Agência deveria ser estabelecido com base em critérios que visem 
proceder a uma distribuição equitativa, transparente e, sobre tudo, proporcionada dos 
custos, visto que representa um importante instrumento para o financiamento do sistema 
REACH.  A presente alteração está relacionada com outras alterações apresentadas aos 
artigos contidos no Título IX: A Agência. (Vernola & outros)

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

Françoise Grossetête

Alteração 296
Artigo 74, nº 2, alínea d bis) (novo)

d bis) Um programa plurianual para a 
avaliação das substâncias.

Or. en

Justificação

Esta alteração adapta as competências da Agência na sequência do reforço do seu papel na 
avaliação (ver as alterações dos mesmos autores ao título VI) (Sacconi e outros).

O plano evolutivo deve ser da competência da Agência.

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

Alteração 297
Artigo 75, nº 1

1. O Conselho de Administração será 
composto por seis representantes dos 
Estados-Membros nomeados pelo Conselho 
e seis representantes nomeados pela 
Comissão, bem como por três elementos 
das partes interessadas, nomeados pela 
Comissão e sem direito a voto.

1. O Conselho de Administração será 
composto por quatro representantes 
nomeados pela Comissão e dez membros 
nomeados pelo Conselho, em concertação 
com o Parlamento Europeu, dos quais 
quatro membros devem ser escolhidos na 
mesma medida com base na sua 
experiência em associações representativas 
dos consumidores, da industria e das PME.
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Or. it

Justificação

A composição do Conselho de Administração deveria ser atentamente equilibrada como 
requerido no considerando 74 da proposta REACH. É necessário garantir o envolvimento de 
todas as instituições, incluindo portanto a consulta do Parlamento Europeu, e do mesmo 
modo garantir a presença permanente de membros escolhidos equitativamente entre as 
associações de consumidores, a indústria (grande indústria) e PME, isto é, todos os actores 
do sector químico. A presente alteração está relacionada com outras alterações apresentadas 
aos artigos contidos no Título IX: A Agência.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 298
Artigo 75, n° 1

1. O Conselho de Administração será 
composto por seis representantes dos 
Estados-Membros nomeados pelo Conselho 
e seis representantes nomeados pela 
Comissão, bem como por três elementos das 
partes interessadas, nomeados pela 
Comissão e sem direito a voto.

1. O Conselho de Administração será 
composto por seis representantes dos 
Estados-Membros nomeados pelo Conselho 
e três representantes nomeados pela 
Comissão, bem como por quatro elementos 
das partes interessadas, nomeados pela 
Comissão, entre os quais pelo menos um 
representante da indústria, dos sindicados e 
do mundo científico.

Or. de

Justificação

Cumpre ponderar judiciosamente a composição do Conselho de Administração. O número de 
representantes nomeado pela Comissão não deve ser superior ao número de representantes 
nomeado pelas demais partes.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 299
Artigo 75, nº 1

1. O Conselho de Administração será 
composto por seis representantes dos 
Estados-Membros nomeados pelo Conselho 
e seis representantes nomeados pela 
Comissão, bem como por três elementos das 

1. O Conselho de Administração será 
composto por seis representantes dos 
Estados-Membros nomeados pelo Conselho,
quatro representantes nomeados pela 
Comissão e dois representantes nomeados 
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partes interessadas, nomeados pela 
Comissão e sem direito a voto.

pelo Parlamento, bem como por três 
elementos das partes interessadas, nomeados 
pela Comissão e sem direito a voto.

Or. nl

Justificação

Exactamente como a Agência Europeia de Avaliação dos Medicamentos, por exemplo, o 
Parlamento disporá de dois representantes no Conselho de Administração da Agência.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 300
Artigo 81, nº 1

1. Cada Estado-Membro pode propor 
candidatos a membros do Comité de 
Avaliação dos Riscos. O Director Executivo 
fará uma lista das pessoas propostas, que 
será publicada no sítio Web da Agência. O 
Conselho de Administração nomeará os 
membros do Comité a partir dessa lista, 
incluindo, pelo menos, um membro de cada 
Estado-Membro que tiver proposto 
candidatos. Os membros serão nomeados 
pelas suas funções e experiência na 
regulamentação de produtos químicos e/ou 
pelas suas competências técnicas e 
científicas no exame de avaliações de risco 
de substâncias. 

1. Cada Estado-Membro tem que propor um 
ou mais membros para o Comité de 
Avaliação dos Riscos. Os membros serão 
nomeados pelas suas funções e experiência 
na regulamentação de produtos químicos 
e/ou pelas suas competências técnicas e 
científicas no exame de avaliações de risco 
de substâncias. 

Or. bel

Justificação

Assegura-se a participação de todos os Estados-Membros no Comité

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 301
Artigo 81, nº 1

1. Cada Estado-Membro pode propor 1. Cada Estado-Membro nomeará um 
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candidatos a membros do Comité de 
Avaliação dos Riscos. O Director Executivo 
fará uma lista das pessoas propostas, que 
será publicada no sitio Web da Agência. O 
Conselho de Administração nomeará os 
membros do Comité a partir dessa lista, 
incluindo, pelo menos, um membro de cada 
Estado-Membro que tiver proposto 
candidatos. Os membros serão nomeados 
pelas suas funções e experiência na 
regulamentação de produtos químicos e/ou 
pelas suas competências técnicas e 
científicas no exame de avaliações de risco 
de substâncias.

membro do Comité de Avaliação dos Riscos 
e das Substâncias Alternativas. Os 
membros serão nomeados pelas suas funções 
e experiência na regulamentação de produtos 
químicos e/ou pelas suas competências 
técnicas e científicas no exame de avaliações 
de risco de substâncias.

Or. en

Justificação

Não é conveniente nomear um membro permanente para o Comité, dado que os 
conhecimentos exigidos podem variar em função das questões inscritas na ordem de 
trabalhos. Deve-se deixar ao critério dos Estados-Membros decidir qual é o perito mais 
indicado. Todos os Estados-Membros devem estar representados no Comité.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 302
Artigo 81, nº 2

2. Cada Estado-Membro pode propor 
candidatos a membros do Comité de 
Análise Socioeconómica. O Director 
Executivo fará uma lista das pessoas 
propostas, que será publicada no sítio Web 
da Agência. O Conselho de Administração 
nomeará os membros do Comité a partir 
dessa lista, incluindo, pelo menos, um 
membro de cada Estado-Membro que tiver 
proposto candidatos. Os membros serão 
nomeados pelas suas funções e experiência 
na regulamentação de produtos químicos 
e/ou pelas suas competências em matéria de 
análise socioeconómica.

2. Cada Estado-Membro nomeará um 
membro do Comité de Análise 
Socioeconómica. Os membros serão 
nomeados pelas suas funções e experiência 
na regulamentação de produtos químicos 
e/ou pelas suas competências em matéria de 
análise socioeconómica.
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Or. en

Justificação

Não é conveniente nomear um membro permanente para o Comité, dado que os 
conhecimentos exigidos podem variar em função das questões inscritas na ordem de 
trabalhos. Deve-se deixar ao critério dos Estados-Membros decidir qual é o perito mais 
indicado. Todos os Estados-Membros devem estar representados no Comité.

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

Alteração 303
Artigo 81, nº 4, parágrafo 4

O Director Executivo ou o seu representante 
e os representantes da Comissão terão o 
direito de assistir a todas as reuniões dos 
Comités e dos grupos de trabalho 
convocadas pela Agência ou pelos seus 
Comités. As partes interessadas também 
poderão ser convidadas a assistir às 
reuniões na qualidade de observadores, se 
for caso disso, a pedido dos membros do 
Comité ou do Conselho de Administração.

O Director Executivo ou o seu representante 
e os representantes da Comissão terão o 
direito de assistir a todas as reuniões dos 
Comités e dos grupos de trabalho 
convocadas pela Agência ou pelos seus 
Comités. Também os accionistas, incluindo 
os representantes da indústria/PME podem 
participar nas reuniões na qualidade de 
observadores. 

Or. it

Justificação

A presença de um representante da indústria nas reuniões do Comité não deve ser apenas por 
convite. Deveria existir um lugar de observador para os representantes da indústria e/ou das 
PME. A presente alteração está relacionada com outras alterações apresentadas aos artigos 
contidos no Título IX: A Agência.

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

Alteração 304
Artigo 82, nº 1

Cada Estado-Membro nomeará um membro 
do Fórum para um mandato de três anos que 

Cada Estado-Membro nomeará um membro 
do Fórum para um mandato de três anos que 
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será renovável. Os membros serão 
escolhidos pelas suas funções e experiência 
de controlo do cumprimento da legislação 
em matéria de produtos químicos e manterão 
os contactos necessários com as autoridades 
competentes dos Estados-Membros. 

será renovável. Os membros serão 
escolhidos pelas suas funções e experiência 
de controlo do cumprimento da legislação 
em matéria de produtos químicos e manterão 
os contactos necessários com as autoridades 
competentes dos Estados-Membros. 

O Fórum deve ter o objectivo de reunir,
entre os seus membros, uma ampla 
variedade de competências necessárias. 
Nesse sentido, poderá designar, por 
cooptação, um máximo de cinco membros 
suplementares escolhidos com base na sua 
competência específica. Estes serão 
nomeados para um mandato de três anos que 
será renovável. 

O Fórum deveria procurar contar entre os 
seus membros, uma ampla variedade de 
competências pertinentes. Nesse sentido, 
pode designar, por cooptação, um máximo 
de cinco membros suplementares escolhidos 
com base na sua competência específica. 
Estes últimos são nomeados para um 
mandato de três anos que será renovável. 

Os membros do Fórum podem fazer-se 
acompanhar por consultores científicos e 
técnicos.

Os membros do Fórum podem fazer-se 
acompanhar por consultores científicos e 
técnicos. 

O Director Executivo da Agência ou o seu 
representante e os representantes da 
Comissão terão o direito de assistir a todas 
as reuniões do Fórum e dos respectivos 
grupos de trabalho. As partes interessadas 
também poderão ser convidadas a assistir 
às reuniões na qualidade de observadores, 
se for caso disso, a pedido dos membros do 
Fórum ou do Conselho de Administração.

O Director Executivo da Agência ou o seu 
representante e os representantes da 
Comissão terão o direito de assistir a todas 
as reuniões do Fórum e dos respectivos 
grupos de trabalho. Também os accionistas, 
incluindo os representantes da 
indústria/PME podem participar nas 
reuniões na qualidade de observadores. 

Or. it

Justificação

A presença de um representante da indústria nas reuniões do Comité não deve ser apenas por 
convite. Deveria existir um lugar de observador para os representantes da indústria e/ou das 
PME. A presente alteração está relacionada com outras alterações apresentadas aos artigos 
contidos no Título IX: A Agência



PE 357.824v01-00 34/44 AM\565936PT.doc

PT

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

Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González

Alteração 305
Artigo 83, nº 2, parágrafo 1

2. Os Estados-Membros transmitirão à 
Agência os nomes dos peritos com 
experiência comprovada no exame de 
avaliações dos riscos químicos e/ou em 
análises socioeconómicas ou com outras 
competências científicas pertinentes, que 
estariam disponíveis para colaborar com os 
grupos de trabalho dos Comités, indicando 
também as suas qualificações e áreas de 
especialização.

2. Os Estados-Membros transmitirão à 
Agência os nomes dos peritos 
independentes com experiência comprovada 
no exame de avaliações dos riscos químicos 
e/ou em análises socioeconómicas ou com 
outras competências científicas pertinentes, 
que estariam disponíveis para colaborar com 
os grupos de trabalho dos Comités, 
indicando também as suas qualificações e 
áreas de especialização.

Or. it

Justificação

Os peritos deveriam ser científica e politicamente independentes. Deveria ser adoptado um 
procedimento para identificar os peritos independentes. A presente alteração está 
relacionada com outras alterações apresentadas aos artigos contidos no Título IX: A 
Agência.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 306
Artigo 83, nº 2 bis (novo)

2 bis. O conselho de administração, sob 
proposta do Director Executivo, 
estabelecerá uma lista tornada pública dos 
organismos competentes designados pelos 
Estados-Membros que, quer a título 
individual, quer no âmbito de uma rede, 
podem ajudar a Agência no exercício das 
suas actividades, em particular as que são 
confiadas ao abrigo do Título VI. A 
Agência poderá confiar certas tarefas a 
estes organismos, nomeadamente a 
avaliação das propostas de ensaios dos 
processos e das substâncias. 
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Or. fr

Justificação

Visa criar uma rede especializada ao nível dos Estados-Membros, em ligação directa com a 
Agência.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 307
Artigo 83, nº 3

3. A prestação de serviços pelos membros 
dos Comités ou por qualquer perito que 
colabore com um grupo de trabalho dos 
Comités ou do Fórum ou que desempenhe 
outras funções para a Agência será regida 
por um contrato escrito entre a Agência e a 
pessoa em questão ou, se for caso disso, 
entre a Agência e a entidade patronal da 
pessoa em questão.

3. A prestação de serviços pelos organismos 
membros da lista pública estabelecida no nº 
2 bis, pelos membros dos Comités ou por 
qualquer perito que colabore com um grupo 
de trabalho dos Comités ou do Fórum ou que 
desempenhe outras funções para a Agência 
será regida por um contrato escrito entre a 
Agência e o organismo em questão, a 
Agência e a pessoa em questão ou, se for 
caso disso, entre a Agência e a entidade 
patronal da pessoa em questão.

Essa pessoa ou a sua entidade patronal será 
remunerada de acordo com uma tabela de 
honorários que deve ser incluída nas 
disposições financeiras estabelecidas pelo 
Conselho de Administração. Se a pessoa em 
questão não cumprir as suas obrigações, o 
Director Executivo tem o direito de rescindir 
ou suspender o contrato ou de reter a 
remuneração.

O organismo, essa pessoa ou a sua entidade 
patronal serão remunerados de acordo com 
uma tabela de honorários que deve ser 
incluída nas disposições financeiras 
estabelecidas pelo Conselho de 
Administração. Se o organismo ou a pessoa 
em questão não cumprirem as suas 
obrigações, o Director Executivo tem o 
direito de rescindir ou suspender o contrato 
ou de reter a remuneração.

Or. fr

Justificação

Visa criar uma rede especializada ao nível dos Estados-Membros, em ligação directa com a 
Agência.
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Alteração apresentada por Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Lena 
Ek

Alteração 308
Artigo 84, nº 2

2.  Os membros do Conselho de 
Administração, o Director Executivo e os 
membros dos Comités e do Fórum prestarão 
uma declaração de compromisso de 
cumprimento das suas funções, assim como 
uma declaração dos interesses que possam 
ser considerados prejudiciais à sua 
independência. Essas declarações serão 
feitas todos os anos, por escrito.

2. Os membros do Conselho de 
Administração, o Director Executivo, os 
membros dos Comités, os membros do 
Fórum, os membros da Câmara de Recurso, 
os peritos e os consultores científicos e 
técnicos não terão interesses económicos 
ou de outro tipo na indústria química e 
conexa que possam pôr em causa a sua 
imparcialidade. Todos se comprometerão a 
actuar com independência, em prol do 
interesse público, e apresentarão uma 
declaração dos seus interesses financeiros. 
Os eventuais interesses indirectos 
relacionados com a indústria química serão 
declarados num registo mantido pela 
Agência e acessível ao público, a pedido, 
nos serviços da Agência.
Os Estados-Membros abster-se-ão de dar 
aos membros do Comité de Avaliação dos 
Riscos, do Comité de Análise 
Socioeconómica, do Fórum ou da Câmara 
de Recurso ou aos seus consultores e 
peritos científicos e técnicos qualquer 
instrução que seja incompatível com as 
funções próprias dessas pessoas ou com as 
funções, responsabilidades e independência 
da Agência.
O código de conduta da Agência 
estabelecerá medidas para a aplicação do 
presente artigo.

Or. en

Justificação

Substitui o nº 2 da alteração 93 do projecto de relatório, aditando-lhe uma disposição sobre 
a independência dos membros da Agência em relação aos Estados-Membros.
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Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 309
Artigo 85, n° 1

1. A Câmara de Recurso será composta por 
um presidente e por dois outros membros.

1. A Câmara de Recurso será composta por 
um presidente, habilitado para o exercício 
das funções de juiz num Estado-Membro, e 
por dois outros membros.

Or. de

Justificação

Atendendo às funções da Câmara de Recurso, a respectiva presidência deve ser confiada a 
um juiz.

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

Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González

Alteração 310
Artigo 85, nº 1

1. A Câmara de Recurso será composta por 
um presidente e por dois outros membros.

1. A Câmara de Recurso será composta por 
um juiz como presidente e por dois outros 
membros.

Or. it

Justificação

Face às competências da Câmara de Recurso o papel de presidente deveria caber a um juiz. 
A presente alteração está relacionada com outras alterações apresentadas aos artigos 
contidos no Título IX: A Agência.

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

Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 311
Artigo 87, nº 1
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1. São passíveis de recurso as decisões da 
Agência tomadas nos termos dos artigos 7.º, 
18.º, do n.º 4, terceiro parágrafo, do artigo 
25.º, do n.º 2, primeiro parágrafo, do artigo 
28.º, do artigo 49.º, do n.º 4 do artigo 115.º 
ou do artigo 116.º. 

1. São passíveis de recurso as decisões e 
pareceres da Agência adoptados com base 
no presente regulamento.

Or. it

Justificação

Os recursos não deveriam limitar-se a uma série de decisões questionáveis tomadas mas ser 
possíveis contra qualquer decisão com base no presente regulamento. A presente alteração 
está relacionada com outras alterações apresentadas aos artigos contidos no Título IX: A 
Agência. (Verola 1 outros)

Deve, por princípio, ser possível exercer o direito de recurso contra qualquer decisão da 
Agência. Além disso, também os pareceres da Agência devem ser passíveis de recurso, uma 
vez que tais pareceras representam, enquanto acto independente, avaliações definitivas, 
relativamente às quais deve existir a possibilidade de rectificação. (Krahmer e 
Chatzimarkakis)

Alteração apresentada por Liam Aylward

Alteração 312
Artigo 87, nº 1

1. São passíveis de recurso as decisões da 
Agência tomadas nos termos dos artigos 7º, 
18º, do nº 4, terceiro parágrafo, do artigo 
25º, do nº 2, primeiro parágrafo, do artigo 
28º, do artigo 49º, do nº 4 do artigo 115º ou 
do artigo 116º.

1. As decisões da Agência são passíveis de 
recurso.

Or. en

Justificação

Um requerente ou uma parte interessada dispõe de direitos muito limitados para obter a 
possibilidade de um recurso independente contra as decisões tomadas no âmbito do sistema 
REACH. Tendo em conta o impacto significativo que este regulamento poderá ter sobre a 
economia europeia e a sua competitividade, é absolutamente indispensável salvaguardar o 
direito a ser ouvido de uma forma equitativa por um tribunal imparcial num prazo e em 
moldes judiciosos.

Todas as decisões deverão ser devidamente apresentadas e fundamentadas, a fim de poderem 
ser objecto de um recurso administrativo efectivo. Deve ser dada a possibilidade de um 
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recurso judicial efectivo durante as fases importantes do processo, a fim de garantir que os 
direitos e os interesses económicos sejam protegidos ao longo do processo. Além disso, o  
direito de recurso deveria aplicar-se a todas as decisões da Agência e não apenas a uma 
série limitada de decisões (como é o caso do artigo 87°).

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Alteração 313
Artigo 87, n° 1

1. São passíveis de recurso as decisões da 
Agência tomadas nos termos dos artigos 7.º, 
18.º, do n.º 4, terceiro parágrafo, do artigo 
25.º, do n.º 2, primeiro parágrafo, do artigo 
28.º, do artigo 49.º, do n.º 4 do artigo 115.º 
ou do artigo 116.º.

1. São passíveis de recurso as decisões da 
Agência tomadas nos termos dos artigos 7.º, 
18.º, do n.º 4, terceiro parágrafo, do artigo 
25.º, do número 1 do artigo 26° ter, do n.º 2, 
primeiro parágrafo, do artigo 28.º, do artigo 
49.º, do n.º 4 do artigo 115.º ou do artigo 
116.º.

Or. de

Justificação

A classificação em função de uma ordem de prioridades, nos termos do nº 1 do artigo 26º bis, 
decorre das decisões adoptadas, que são passíveis de recurso.

Alteração apresentada por John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Alteração 314
Artigo 87, nº 1

1.  São passíveis de recurso as decisões da 
Agência tomadas nos termos dos artigos 7º, 
18º, do nº 4, terceiro parágrafo, do artigo 
25º, do nº 2, primeiro parágrafo, do artigo 
28º, do artigo 49º, do nº 4 do artigo 115º ou 
do artigo 116º.

1. São passíveis de recurso as decisões da 
Agência tomadas nos termos dos artigos 7º, 
18º, do nº 4, terceiro parágrafo, do artigo 
25º, do nº 2, primeiro parágrafo, do artigo 
28º, do artigo 49º, do artigo 57°, do nº 4 do 
artigo 115º ou do artigo 116º.

Or. en

Justificação

Por uma questão de coerência, as decisões de autorização devem igualmente ser passíveis de 
recurso.
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Alteração apresentada por Liam Aylward

Alteração 315
Artigo 87, nº 2

2.  Os recursos interpostos nos termos do nº 
1 têm efeito suspensivo.

Suprimido

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao n° 1 do artigo 87°.

Alteração apresentada por Liam Aylward

Alteração 316
Artigo 87, nº 2 bis (novo)

2 bis. Os fabricantes, importadores e 
utilizadores a jusante cujos interesses 
possam ser prejudicados por uma medida 
adoptada pela Agência têm o direito de ser 
ouvidos durante todo o processo de 
adopção e, em todos os casos, antes da 
adopção da medida.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao n° 1 do artigo 87°.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 317
Artigo 93º, nº 2

2. As despesas da Agência incluem a 
remuneração do pessoal, as despesas 
administrativas, de infra-estrutura e de 
funcionamento.

2. As despesas da Agência incluem a 
remuneração do pessoal, as despesas 
administrativas, de infra-estrutura e de 
funcionamento, designadamente as 
despesas que resultam de contratos 
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concluídos com terceiros, incluindo os 
membros da rede de organismos colocados 
junto da Agência, para efeitos das 
avaliações referidas nos termos do Título 
VI.

Or. fr

Justificação

Visa criar uma rede especializada ao nível dos Estados-Membros, em ligação directa com a 
Agência. A Agência deverá, no quadro de um processo harmonizado e a fim de evitar 
disparidades, levar a cabo a avaliação das propostas de ensaios e dos processos.

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

Alteração 318
Artigo 95

O sistema e o montante das taxas a que se 
refere o nº 1, alínea b), do artigo 93º serão 
fixados pelo Conselho de Administração e 
publicados.

O sistema e o montante das taxas a que se 
refere o nº 1, alínea b), do artigo 93º serão 
fixados pelo Conselho de Administração e 
publicados.

Uma parte das receitas provenientes da 
cobrança das taxas será afectada ao 
desenvolvimento de métodos alternativos 
aos ensaios em animais.

Or. en

Justificação

Relacionada com a alteração ao considerando 73. A fim de realizar um dos objectivos deste 
regulamento - a promoção de ensaios que não envolvam animais - é necessário  consagrar 
um maior volume de recursos ao desenvolvimento dos métodos alternativos aos ensaios em 
animais que podem ser utilizados para satisfazer os requisitos de informação do regulamento 
(Davies).

Relacionada com a alteração ao considerando 34 bis. Devem ser afectados recursos 
financeiros mais importantes para a realização do objectivo da promoção de métodos 
alternativos aos ensaios em animais (Schlyter, Lucas, Breyer).
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Alteração apresentada por Christofer Fjellner, María del Pilar Ayuso González, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Anja Weisgerber e Antonios Trakatellis

Alteração 319
Artigo 95

O sistema e o montante das taxas a que se 
refere o n.º 1, alínea b), do artigo 93.º serão 
fixados pelo Conselho de Administração e 
publicados. 

O sistema e o montante das taxas a que se 
refere o n.º 1, alínea b), do artigo 93.º serão 
fixados pelo Conselho de Administração e 
publicados. As taxas financiarão 
unicamente as despesas reais de registo.

Or. sv

Justificação

As taxas devem ser justificadas e corresponder aos custos reais de registo. Não devem ser um 
instrumento de financiamento das actividades da Agência.

Alteração apresentada por Riitta Myller

Alteração 320
Artigo 98, nº 3

3.  A Agência ficará situada em Ispra, 
Itália.

Suprimido

Or. en

Justificação

Nos termos da decisão tomada de comum acordo pelos Representantes dos Estados-
Membros, reunidos a nível de Chefes de Estado ou de Governo, de 13 de Dezembro de 2003 
(JO L 29 de 3.2.2004, p. 15), a sede da Agência Europeia dos Produtos Químicos é em 
Helsínquia.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 321
Artigo 98, n° 3

3. A Agência ficará situada em Ispra, Itália. 3. A Agência ficará situada em Bruxelas, 
Bélgica.

Or. de
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Justificação

No território da União Europeia, Bruxelas ocupa uma situação geográfica central.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Alteração 322
Artigo 105

O Conselho de Administração, em 
concertação com a Comissão, estabelecerá 
os contactos adequados entre a Agência e os 
representantes da indústria, bem como as 
organizações de defesa do consumidor, de 
protecção dos trabalhadores e de defesa do 
ambiente. Esses contactos poderão incluir a 
participação de observadores em certos 
aspectos da actividade da Agência, em 
condições previamente determinadas pelo 
Conselho de Administração, em concertação 
com a Comissão.

O Conselho de Administração, em 
concertação com a Comissão, estabelecerá 
os contactos adequados entre a Agência e os 
representantes da indústria, bem como as 
organizações de defesa do consumidor, de 
protecção dos trabalhadores e de defesa do 
ambiente e dos animais. Esses contactos 
poderão incluir a participação de 
observadores em certos aspectos da 
actividade da Agência, em condições 
previamente determinadas pelo Conselho de 
Administração, em concertação com a 
Comissão.

Or. en

Justificação

Tendo em conta a incidência do regulamento sobre os ensaios em animais, as organizações 
de protecção dos animais são partes interessadas de primeiro plano. Por conseguinte, estas 
organizações deveriam figurar na lista das organizações com as quais devem ser 
estabelecidos contactos adequados.


