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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

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

Alteração 323
TÍTULO X, título

INVENTÁRIO DE CLASSIFICAÇÃO E 
ROTULAGEM

INVENTÁRIO DE CLASSIFICAÇÃO

Or. it

Justificação

A presente alteração visa modificar o título de forma coerente com as alterações 
apresentadas ao texto das disposições em apreço e eliminar as repetições. A presente 
alteração está relacionada com as outras alterações apresentadas aos artigos constantes do  
Título X: Inventário de classificação e rotulagem.
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Alteração apresentada por Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 324
Artigo 109

Artigo 109º Suprimido
Âmbito de aplicação

O disposto no presente título aplica-se:
a) Às substâncias sujeitas a registo por um 
fabricante ou importador;
b) Às substâncias abrangidas pelo âmbito 
de aplicação do artigo 1.º da Directiva 
67/548/CEE, que satisfaçam os critérios de 
classificação como perigosas de acordo 
com essa directiva e que sejam colocadas 
no mercado estremes ou numa preparação 
acima dos limites de concentração 
especificados na Directiva 1999/45/CE 
resultando na classificação da preparação 
como perigosa.

Or. de

Justificação

A elaboração de uma lista de classificação e rotulagem separada é supérflua, uma vez que a 
classificação e rotulagem são notificadas no âmbito do registo e das informações básicas. 
Estas informações existem numa base de dados, cuja criação e manutenção incumbem à 
Agência, nos termos do nº 2, alínea d), do artigo 73º. Uma obrigação suplementar de 
notificação para efeitos de criação de tal lista sobrecarrega desnecessariamente produtores e 
importadores, não implicando simultaneamente a obtenção de informações suplementares.

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

Alteração 325
Artigo 109, alínea b)

b) Às substâncias abrangidas pelo âmbito de 
aplicação do artigo 1.º da 
Directiva 67/548/CEE, que satisfaçam os 
critérios de classificação como perigosas de 
acordo com essa directiva e que sejam 
colocadas no mercado estremes ou numa 
preparação acima dos limites de 

b) Às substâncias abrangidas pelo âmbito de 
aplicação do artigo 1.º da 
Directiva 67/548/CEE, que satisfaçam os 
critérios de classificação como perigosas de 
acordo com essa directiva e que sejam 
colocadas no mercado, em quantidade 
superior a 100 kg/ por fabricante ou 
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concentração especificados na Directiva 
1999/45/CE resultando na classificação da 
preparação como perigosa.

importador, estremes ou numa preparação 
acima dos limites de concentração 
especificados na Directiva 1999/45/CE
devidos aos efeitos prejudiciais para a 
saúde ou para o ambiente, resultando na 
classificação da preparação como perigosa.

O presente título não se aplica às 
substâncias isentas de registo.

Or. it

Justificação

É necessário estabelecer uma quantidade mínima para não ser necessário comunicar mesmo 
as quantidades reduzidas. A Directiva 1999/45/CE não prevê limites de concentração devido 
aos efeitos físicos e químicos. A presente alteração está relacionada com as outras alterações 
apresentadas aos artigos constantes do  Título X: Inventário de classificação e rotulagem.

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

Alteração 326
Artigo 110, nº 1, parte introdutória

1. Qualquer importador ou fabricante (ou 
grupo de importadores ou de fabricantes) 
que coloque no mercado uma substância 
abrangida pelo âmbito de aplicação do 
artigo 109.º notificará à Agência as seguintes 
informações, tendo em vista a sua inclusão 
no inventário, nos termos do artigo 111.º, a 
menos que sejam apresentadas como parte 
do registo:

1. Qualquer importador ou fabricante (ou 
grupo de importadores ou de fabricantes) 
que coloque no mercado uma substância 
abrangida pelo âmbito de aplicação do 
artigo 109.º notificará à Agência as seguintes 
informações, tendo em vista a sua inclusão 
no inventário, nos termos do artigo 111.º, 
caso não seja necessário apresentá-las 
como parte do registo:

Or. it

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

Alteração 327
Artigo 110, nº 1, alínea b)

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

b) A identidade da(s) substância(s), 
conforme especificado no ponto 2 do 
anexo IV. Para as substâncias a que se 
aplica o artigo 109, alínea b), são 
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suficientes as informações constantes da 
parte 2.1 do Anexo IV;

Or. it

Justificação

Cumpre evitar a duplicação das operações. No que se refere à alínea b), os requisitos 
completos da parte 2 do Anexo IV são excessivos e desproporcionadamente onerosos para 
substâncias em quantidade reduzida. A presente alteração está relacionada com as outras 
alterações apresentadas aos artigos constantes do  Título X: Inventário de classificação e 
rotulagem.

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

Alteração 328
Artigo 110, nº 1, alínea d)

d) O rótulo da classificação de perigo da(s) 
substância(s) resultante da aplicação dos 
artigos 23.º, 24.º e 25.º da Directiva 
67/548/CEE;

Suprimido

Or. it

Justificação

É necessário evitar a duplicação das operações. No que se refere à alínea d), o inventário 
deveria facultar a classificação do inventário, e não a rotulagem. A presente alteração está 
relacionada com as outras alterações apresentadas aos artigos constantes do  Título X: 
Inventário de classificação e rotulagem.

Alteração apresentada por Johannes Blokland e Chris Davies

Alteração 329
Artigo 110, nº 3

3. Se a obrigação referida no n.º 1 tiver 
como resultado entradas diferentes no 
inventário relativas à mesma substância, os 
notificantes e registandos envidarão todos 
os esforços para conseguir a inclusão no 
inventário de uma entrada objecto de 
consenso.

3. Se a obrigação referida no n.º 1 tiver 
como resultado entradas diferentes no 
inventário relativas à mesma substância, os 
notificantes e registandos providenciarão 
pela inclusão no inventário de uma entrada 
objecto de consenso.
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Se vários notificantes e registandos 
divergirem de opinião, a Agência 
estabelecerá, após consulta de todas as 
partes interessadas, uma entrada única.

Or. nl

Justificação

Uma substância deverá ser apenas classificada de um modo (Johannes Blokland).

É essencial que a classificação da mesma substância por parte de diferentes produtores seja 
a mesma (Chris Davies).

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

Alteração 330
Artigo 111, título

Inventário de classificação e rotulagem Inventário de classificação

Or. it

Justificação

As disposições em apreço são repetitivas, na medida em que a matéria se encontra já 
regulamentada no artigo 109º e no artigo 20º. A presente alteração visa modificar o título de 
forma coerente com as alterações apresentadas às disposições em apreço e eliminar as 
repetições. A presente alteração está relacionada com as outras alterações apresentadas aos 
artigos constantes do  Título X: Inventário de classificação e rotulagem.

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

Alteração 331
Artigo 111, nº 1, parágrafo 1

A Agência procederá à criação e 
manutenção, na forma de uma base de 
dados, de um inventário de classificação e 
rotulagem que apresente as informações 
referidas no n.º 1 do artigo 110.º, tanto para 
as informações notificadas nos termos do 
mesmo número como para as que são 
apresentadas como parte de um registo. As 

A Agência procederá à criação e 
manutenção, na forma de uma base de 
dados, de um inventário de classificação que 
apresente as informações referidas no n.º 1 
do artigo 110.º, tanto para as informações 
notificadas nos termos do mesmo número 
como para as que são apresentadas como 
parte de um registo. As informações não 
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informações não confidenciais desta base de 
dados, identificadas no n.º 1 do artigo 116.º, 
serão disponibilizadas publicamente. A 
Agência concederá o acesso aos restantes 
dados constantes do inventário relativos a 
uma substância aos notificantes e 
registandos que tenham apresentado 
informações sobre essa substância.

confidenciais desta base de dados, 
identificadas no n.º 1 do artigo 116.º, serão 
disponibilizadas publicamente. A Agência 
concederá o acesso aos restantes dados 
constantes do inventário relativos a uma 
substância aos notificantes e registandos que 
tenham apresentado informações sobre essa 
substância.

Or. it

Justificação

As disposições em apreço são repetitivas na medida em que a matéria se encontra já 
regulamentada no artigo 109º e no artigo 20º. A presente alteração visa modificar o texto de 
forma coerente com as alterações apresentadas às disposições em apreço e eliminar as 
repetições. A presente alteração está relacionada com as outras alterações apresentadas aos 
artigos constantes do  Título X: Inventário de classificação e rotulagem.

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

Alteração 332
Artigo 111, nº 1, parágrafo 2

A Agência actualizará o inventário quando 
receber informações actualizadas nos termos 
do n.º 4 do artigo 110º.

A Agência actualizará o inventário quando 
receber informações actualizadas nos termos 
da alínea g) bis do nº 1 do artigo 20º ou do 
n.º 4 do artigo 110º.

Or. it

Justificação

As disposições em apreço são repetitivas na medida em que a matéria se encontra já 
regulamentada no artigo 109º e no artigo 20º. A presente alteração visa modificar o texto de 
forma coerente com as alterações apresentadas às disposições em apreço e eliminar as 
repetições. A presente alteração está relacionada com as outras alterações apresentadas aos 
artigos constantes do  Título X: Inventário de classificação e rotulagem.

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

Alteração 333
Artigo 111, nº 2, alínea a)
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a) Se existe uma classificação e rotulagem 
harmonizadas relativas à entrada, a nível 
comunitário, pela inclusão no anexo I da 
Directiva 67/548/CEE;

a) Se existe uma classificação harmonizada 
relativa à entrada, a nível comunitário, pela 
inclusão no anexo I da Directiva 
67/548/CEE;

Or. it

Justificação

A presente alteração visa modificar o texto de forma coerente com as alterações 
apresentadas às disposições em apreço e eliminar as repetições. A presente alteração está 
relacionada com as outras alterações apresentadas aos artigos constantes do  Título X: 
Inventário de classificação e rotulagem.

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 334
Artigo 112, título

Harmonização da classificação e da 
rotulagem

Harmonização da classificação

Or. it

Justificação

A presente alteração visa modificar o título de forma coerente com as alterações 
apresentadas às disposições em apreço e eliminar as repetições. A presente alteração está 
relacionada com as outras alterações apresentadas aos artigos constantes do  Título X: 
Inventário de classificação e rotulagem.

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 335
Artigo 112, nº 1

1. Após a entrada em vigor do presente 
regulamento, só será introduzida a 
classificação e rotulagem harmonizadas a 
nível comunitário no anexo I da Directiva 
67/548/CEE para a classificação de uma 

1. Após a entrada em vigor do presente 
regulamento, só será introduzida a 
classificação harmonizada a nível 
comunitário no anexo I da Directiva 
67/548/CEE para a classificação de uma 
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substância como cancerígena, mutagénica ou 
tóxica para a reprodução das categorias 1, 2 
ou 3 ou como alergéneo respiratório. Para o 
efeito, as autoridades competentes dos 
Estados-Membros poderão apresentar à 
Agência propostas para uma classificação e 
rotulagem harmonizadas de acordo com o 
anexo XIV.

substância como cancerígena, mutagénica ou 
tóxica para a reprodução das categorias 1, 2 
ou 3 ou como alergéneo respiratório. Para o 
efeito, as autoridades competentes dos 
Estados-Membros poderão apresentar à 
Agência propostas para uma classificação  
harmonizada de acordo com o anexo XIV.

Or. it

Justificação

A presente alteração visa modificar o título de forma coerente com as alterações 
apresentadas às disposições em apreço e eliminar as repetições. A presente alteração está 
relacionada com as outras alterações apresentadas aos artigos constantes do  Título X: 
Inventário de classificação e rotulagem.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 336
Artigo 112, nº 1

1.  Após a entrada em vigor do presente 
regulamento, só será introduzida a 
classificação e rotulagem harmonizadas a 
nível comunitário no anexo I da Directiva 
67/548/CEE para a classificação de uma 
substância como cancerígena, mutagénica 
ou tóxica para a reprodução das categorias 
1, 2 ou 3 ou como alergéneo respiratório. 
Para o efeito, as autoridades competentes 
dos Estados-Membros poderão apresentar à 
Agência propostas para uma classificação e 
rotulagem harmonizadas de acordo com o 
anexo XIV.

1.  Após a entrada em vigor do presente 
regulamento, poderá também ser
introduzida a classificação e rotulagem 
harmonizadas a nível comunitário no anexo I 
da Directiva 67/548/CEE e da Directiva 
1999/45/CE. Para o efeito, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros poderão 
apresentar à Agência propostas para uma 
classificação e rotulagem harmonizadas de 
acordo com o anexo XIV.

Or. en

Justificação

É inaceitável limitar a classificação harmonizada a alguns efeitos nocivos. Existem muitos 
outros efeitos importantes sobre a saúde humana e o ambiente. A classificação é uma questão 
demasiado controversa para ser deixada ao simples critério da indústria. A classificação 
harmonizada permite resolver diferendos sem recorrer aos tribunais e, por conseguinte, 
poupar recursos. Além disso, a classificação das preparações determina se deve ser 
efectuada uma avaliação da segurança química (artigo 29°), pelo que importa dispor de uma 
classificação harmonizada para evitar incertezas e conflitos.
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Alteração apresentada por Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 337
Artigo 112, nº 1

1.  Após a entrada em vigor do presente 
regulamento, só será introduzida a 
classificação e rotulagem harmonizadas a 
nível comunitário no anexo I da Directiva 
67/548/CEE para a classificação de uma 
substância como cancerígena, mutagénica ou 
tóxica para a reprodução das categorias 1, 2 
ou 3 ou como alergéneo respiratório. Para o 
efeito, as autoridades competentes dos 
Estados-Membros poderão apresentar à 
Agência propostas para uma classificação e 
rotulagem harmonizadas de acordo com o 
anexo XIV.

1.  Após a entrada em vigor do presente 
regulamento, só será introduzida a 
classificação e rotulagem harmonizadas a 
nível comunitário no anexo I da Directiva 
67/548/CEE para a classificação de uma 
substância como cancerígena, mutagénica ou 
tóxica para a reprodução das categorias 1, 2 
ou 3 ou como alergéneo respiratório. Para o 
efeito:

a) as autoridades competentes dos 
Estados-Membros poderão apresentar à 
Agência propostas para uma classificação e 
rotulagem harmonizadas de acordo com o 
anexo XIV,
b)  a Agência poderá elaborar propostas 
para uma classificação e rotulagem 
harmonizadas de acordo com o anexo XIV.

Or. en

Justificação

Relacionada com as alterações ao título VI ("Avaliação").

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

Alteração 338
Artigo 113

As obrigações estabelecidas no artigo 110.º 
aplicar-se-ão a partir do prazo fixado no n.º 
1 do artigo 21º.

As obrigações estabelecidas no artigo 110.º 
aplicar-se-ão a partir do prazo fixado no 
artigo 21º.
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Or. it

Justificação

Se o inventário deve ser compilado segundo o procedimento de pré-registo, os prazos devem 
ser os mesmos. A presente alteração está relacionada com as outras alterações apresentadas 
aos artigos constantes do  Título X: Inventário de classificação e rotulagem.

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

Alteração 339
Artigo 114

1. De dez em dez anos, os Estados-Membros 
enviarão à Comissão um relatório sobre a 
aplicação do presente regulamento nos seus 
respectivos territórios, incluindo a avaliação 
e o controlo do cumprimento, utilizando o 
formato especificado no artigo 108º.

1. De dois em dois anos, os 
Estados-Membros enviarão à Comissão um 
relatório sobre a aplicação do presente 
regulamento nos seus respectivos territórios, 
incluindo secções sobre a avaliação e o 
controlo do cumprimento, utilizando o 
formato especificado no artigo 108º.

Contudo, o primeiro relatório será 
apresentado cinco anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento.

Contudo, o primeiro relatório será 
apresentado um ano após a entrada em vigor 
do presente regulamento.

2. De dez em dez anos, a Agência enviará à 
Comissão um relatório sobre a aplicação do 
presente regulamento.

2. De dois em dois anos, a Agência enviará à 
Comissão um relatório sobre a aplicação do 
presente regulamento.

Contudo, o primeiro relatório será 
apresentado cinco anos após a data da 
notificação exigida ao abrigo do n.º 2 do 
artigo 131º.

Contudo, o primeiro relatório será 
apresentado dois anos após a data da 
notificação exigida ao abrigo do n.º 2 do 
artigo 131º.

3. De dez em dez anos, a Comissão publicará 
um relatório geral sobre a experiência 
adquirida com a aplicação do presente 
regulamento, incluindo as informações 
referidas nos nos 1 e 2.

3. De dois em dois anos, a Comissão 
publicará um relatório geral sobre a 
experiência adquirida com a aplicação do 
presente regulamento, incluindo as 
informações referidas nos nos 1 e 2.

Contudo, o primeiro relatório será publicado 
seis anos após a data da notificação exigida 
ao abrigo do n.º 2 do artigo 131º.

Contudo, o primeiro relatório será publicado 
dois anos após a data da notificação exigida 
ao abrigo do n.º 2 do artigo 131.º.

Or. it
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Justificação

Dada a natureza altamente inovadora do Regulamento, é necessário que os relatórios 
referentes ao seu funcionamento sejam apresentados mais cedo, nomeadamente a fim de  
acompanhar de forma correcta e minuciosa a sua correcta aplicação. A presente alteração 
está relacionada com as outras alterações apresentadas aos artigos constantes do  Título XI: 
Informação.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 340
Artigo 114

Artigo 114º Artigo 114º
Relatórios Relatórios

1. De dez em dez anos, os Estados-Membros 
enviarão à Comissão um relatório sobre a 
aplicação do presente regulamento nos seus 
respectivos territórios, incluindo a avaliação 
e o controlo do cumprimento, utilizando o 
formato especificado no artigo 108.º.

1. De dois em dois anos, os 
Estados-Membros enviarão à Comissão um 
relatório sobre a aplicação do presente 
regulamento nos seus respectivos territórios, 
incluindo a avaliação e o controlo do 
cumprimento, utilizando o formato 
especificado no artigo 108.º. Os relatórios 
devem conter, inter alia, indicações 
relativas às medidas de vigilância e 
controlo levadas a efeito, às violações 
constatadas e penalização das mesmas, bem 
como aos problemas ocorrentes no contexto 
da execução do regulamento.

Contudo, o primeiro relatório será 
apresentado cinco anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento.

Contudo, o primeiro relatório será 
apresentado um ano após a entrada em vigor 
do presente regulamento.

2. De dez em dez anos, a Agência enviará à 
Comissão um relatório sobre a aplicação do 
presente regulamento. 

2. De dois em dois anos, a Agência enviará 
à Comissão um relatório sobre a aplicação 
do presente regulamento. 

Contudo, o primeiro relatório será 
apresentado cinco anos após a data da 
notificação exigida ao abrigo do n.º 2 do 
artigo 131.º.

Contudo, o primeiro relatório será 
apresentado dois anos após a data da 
notificação exigida ao abrigo do n.º 2 do 
artigo 131.º.

3. De dez em dez anos, a Comissão 
publicará um relatório geral sobre a 
experiência adquirida com a aplicação do 
presente regulamento, incluindo as 
informações referidas nos nºs 1 e 2.

3. De dois em dois anos, a Comissão 
publicará um relatório geral sobre a 
experiência adquirida com a aplicação do 
presente regulamento, incluindo as 
informações referidas nos nºs 1 e 2.
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Contudo, o primeiro relatório será publicado 
seis anos após a data da notificação exigida 
ao abrigo do n.º 2 do artigo 131.º.

Contudo, o primeiro relatório será publicado 
dois anos após a data da notificação exigida 
ao abrigo do n.º 2 do artigo 131.º.

Or. de

Justificação

Na perspectiva de uma implementação uniforme do regulamento, é necessário que os 
períodos de referência dos relatórios sejam consideravelmente reduzidos para os 
Estados-Membros, atendendo a que só assim será possível corrigir tempestivamente 
eventuais deficiências. Os conteúdos dos relatórios devem igualmente respeitar requisitos 
mínimos, a fim de acautelar uma determinada qualidade dos mesmos.

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

Alteração 341
Artigo 114

1. De dez em dez anos, os Estados-Membros 
enviarão à Comissão um relatório sobre a 
aplicação do presente regulamento nos seus 
respectivos territórios, incluindo a avaliação 
e o controlo do cumprimento, utilizando o 
formato especificado no artigo 108º.

1. De três em três anos, os 
Estados-Membros enviarão à Comissão um 
relatório sobre a aplicação do presente 
regulamento nos seus respectivos territórios, 
incluindo a avaliação e o controlo do 
cumprimento, utilizando o formato 
especificado no artigo 108º.

Contudo, o primeiro relatório será 
apresentado cinco anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento.

Contudo, o primeiro relatório será 
apresentado um ano após a entrada em vigor 
do presente regulamento.

2. De dez em dez anos, a Agência enviará à 
Comissão um relatório sobre a aplicação do 
presente regulamento.

2. De três em três anos, a Agência enviará à 
Comissão um relatório sobre a aplicação do 
presente regulamento.

Contudo, o primeiro relatório será 
apresentado cinco anos após a data da 
notificação exigida ao abrigo do n.º 2 do 
artigo 131º.

Contudo, o primeiro relatório será 
apresentado dois anos após a data da 
notificação exigida ao abrigo do n.º 2 do 
artigo 131º.

3. De dez em dez anos, a Comissão publicará 
um relatório geral sobre a experiência 
adquirida com a aplicação do presente 
regulamento, incluindo as informações 
referidas nos nºs 1 e 2.

3. De três em três anos, a Comissão 
publicará um relatório geral sobre a 
experiência adquirida com a aplicação do 
presente regulamento, incluindo as 
informações referidas nos nºs 1 e 2.

Contudo, o primeiro relatório será publicado 
seis anos após a data da notificação exigida 
ao abrigo do n.º 2 do artigo 131º.

Contudo, o primeiro relatório será publicado 
três anos após a data da notificação exigida 
ao abrigo do n.º 2 do artigo 131º.
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Or. it

Justificação

Considera-se que os prazos devem ser mais curtos a fim de permitir um controlo atempado e 
eventuais ajustamentos.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 342
Artigo 114

1. De dez em dez anos, os Estados-Membros 
enviarão à Comissão um relatório sobre a 
aplicação do presente regulamento nos seus 
respectivos territórios, incluindo a avaliação 
e o controlo do cumprimento, utilizando o 
formato especificado no artigo 108.º.

1. De cinco em cinco anos, os 
Estados-Membros enviarão à Comissão um 
relatório sobre a aplicação do presente 
regulamento nos seus respectivos territórios, 
incluindo a avaliação e o controlo do 
cumprimento, utilizando o formato 
especificado no artigo 108.º.

Contudo, o primeiro relatório será 
apresentado cinco anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento.
2. De dez em dez anos, a Agência enviará à 
Comissão um relatório sobre a aplicação do 
presente regulamento. 

2. De cinco em cinco anos, a Agência 
enviará à Comissão um relatório sobre a 
aplicação do presente regulamento. 

Contudo, o primeiro relatório será 
apresentado cinco anos após a data da 
notificação exigida ao abrigo do n.º 2 do 
artigo 131.º.
3. De dez em dez anos, a Comissão 
publicará um relatório geral sobre a 
experiência adquirida com a aplicação do 
presente regulamento, incluindo as 
informações referidas nos nºs 1 e 2.

3. De cinco em cinco anos, a Comissão 
publicará um relatório geral sobre a 
experiência adquirida com a aplicação do 
presente regulamento, incluindo as 
informações referidas nos nºs 1 e 2.

Contudo, o primeiro relatório será 
publicado seis anos após a data da 
notificação exigida ao abrigo do n.º 2 do 
artigo 131.º.

Or. nl

Justificação

De cinco em cinco anos, será apresentado um relatório tanto pelos Estados-Membros, como 
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pela Agência e pela Comissão. Uma vez de dez em dez anos é muito pouco.

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

Alteração 343
Artigo 114 bis (novo)

Artigo 114° bis
Informação do público

No intuito de facilitar a utilização segura e 
sustentável, pelos consumidores, das 
substâncias químicas, das preparações e 
dos produtos derivados, os fabricantes 
facultarão informações adequadas através 
de rótulos apostos na embalagem de cada 
unidade colocada no mercado para venda 
aos consumidores. Os rótulos serão 
acompanhados, se for caso disso, pela 
utilização de outros canais de 
comunicação, como sítios Web, que 
facultem informações mais pormenorizadas 
sobre a segurança e a utilização do artigo.

Or. en

Justificação

Formulação parcialmente revista da alteração 103 do projecto de relatório.

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 344
Artigo 114 bis (novo)

Artigo 114º bis
Informação do público

A fim de se facilitar a utilização segura e 
sustentável pelos consumidores dos 
produtos que contenham substâncias 
químicas, os fabricantes disponibilizarão as 
informações respeitantes ao risco através 
de um rótulo aposto na embalagem de 
qualquer unidade colocada no mercado 
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para venda aos consumidores. Uma 
rotulagem clara e distintiva, portadora da  
menção da(s) substância(s) que fazem parte 
da composição do produto colocado no 
mercado, indicará as condições de boa 
utilização desse produto assim como os 
riscos para a saúde ou para o ambiente 
ligados à utilização ou às situações 
previsíveis de uso impróprio. A rotulagem 
será, além disso, acompanhada, se for caso 
disso, do recurso a outros canais de 
comunicação, designadamente os sítios 
Internet que prestam informações mais 
pormenorizadas quanto à segurança e à 
utilização do artigo.
Serão comunicadas informações mais 
pormenorizadas aos distribuidores para que 
estes estejam em condições de melhor 
aconselhar o público ou o consumidor e 
garantir a este último a liberdade de 
escolha com conhecimento de causa.

Or. fr

Justificação

A implementação de um sistema de comunicação, designadamente através de uma rotulagem 
clara, o mais rigorosa possível e distintiva, dos produtos que contenham substâncias 
químicas é fundamental para reforçar a confiança dos consumidores.

Estes últimos estarão em condições de fazer uma escolha entre diferentes produtos com 
conhecimento de causa, se, por outro lado, os distribuidores receberem da parte dos 
fabricantes, produtores ou importadores de substâncias, informações mais pormenorizadas 
sobre os produtos químicos que coloquem à venda.

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

Alteração 345
Artigo 114 bis (novo)

Artigo 114° bis
Disposições específicas para a informação 

do grande público
1. No intuito de facilitar a utilização segura 
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e sustentável, pelos consumidores, das 
substâncias químicas e preparações, os 
fabricantes facultarão informações 
assentes no risco através de rótulos apostos 
na embalagem de cada unidade colocada 
no mercado para venda aos consumidores, 
que indiquem os riscos associados à 
utilização aconselhada ou a situações 
previsíveis de utilização inadequada. 
O rótulo será acompanhado, se for caso 
disso, pela utilização de outros canais de 
comunicação, como sítios Web, que 
facultem informações mais pormenorizadas 
sobre a segurança e a utilização da 
substância ou da preparação.
2.  As Directivas 1999/45/CE e 
1967/548/CEE são alteradas em 
conformidade.

Or. en

Justificação

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

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 346
Artigo 114 bis (novo)

Artigo 114° bis
Disposições específicas para a informação 

do grande público e dos trabalhadores
Os fabricantes de preparações destinadas 
ao grande público ou a pessoas 
responsáveis pela sua colocação no 
mercado facultarão informações assentes 
no risco que indiquem os riscos associados 
à utilização normal ou a situações 
previsíveis de utilização, nomeadamente 
através de rótulos apostos na embalagem e 
acompanhados, se for caso disso, pela 
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utilização de outros canais de 
comunicação, como sítios Web.
Os fabricantes de preparações destinadas 
aos trabalhadores facultarão informações 
assentes no risco que indiquem os riscos 
associados à utilização normal ou a 
situações previsíveis de utilização, as 
condições de utilização segura e os 
eventuais riscos para a saúde do 
trabalhador.
Estas informações são prestadas através de 
rótulos apostos na embalagem e de 
formação e acompanhadas, se for caso 
disso, pelo recurso a outros canais de 
comunicação, como sítios Web.

Or. en

Justificação

É essencial um sistema de comunicação eficaz para que o sistema REACH possa reforçar a 
confiança dos consumidores nos produtos químicos e na sua utilização. Esse sistema 
facultará aos consumidores as informações e recomendações necessárias que lhes permitam 
gerir com segurança e eficácia os riscos decorrentes da utilização de substâncias ou 
preparações químicas. Devem ser prestadas informações especialmente destinadas aos 
trabalhadores.

Alteração apresentada por Frederika Brepoels e Anja Weisgerber

Alteração 347
Artigo 115, nº 1 bis (novo)

1 bis. Estas informações serão 
disponibilizadas em cada uma das línguas 
oficiais da UE.

Or. nl

Justificação

O programa REACH visa, nomeadamente, proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente. 
É extremamente importante que as partes interessadas se possam informar sobre as 
substâncias químicas numa língua que para elas seja compreensível.
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Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 348
Artigo 115, nº 2

2. Sempre que se fizer à Agência um pedido 
de acesso a documentos ao abrigo do 
Regulamento (CE) n° 1049/2001, aquela
deve fazer a consulta a terceiros prevista no 
nº 4 do artigo 4º do referido regulamento, 
em conformidade com o segundo e o 
terceiro parágrafos.

2. Sempre que, ao abrigo do Regulamento 
(CE) n° 1049/2001, se fizer à Agência um 
pedido de acesso a documentos que não 
constem da lista referida no n° 1 do artigo 
116º, para os quais o requerente tenha 
solicitado a confidencialidade, a Agência
deve fazer a consulta a terceiros prevista no 
nº 4 do artigo 4º do referido regulamento, 
em conformidade com o segundo e o 
terceiro parágrafos.

A Agência informará o registando, o 
potencial registando, o utilizador a jusante, o 
requerente ou outro interessado directo no 
pedido. O interessado directo pode 
apresentar uma declaração no prazo de 30 
dias identificando as informações 
abrangidas pelo pedido que entender serem 
comercialmente sensíveis e cuja divulgação 
pode prejudicá-lo a nível comercial e que, 
por conseguinte, pretende manter em 
segredo relativamente a terceiros, com 
excepção das autoridades competentes, da 
Agência e da Comissão. Esses casos devem 
ser justificados.

A Agência informará o registando e, se for 
caso disso, o potencial registando, o 
utilizador a jusante, o requerente ou outro 
interessado directo no pedido.

Essa declaração será analisada pela 
Agência, que decidirá, com base na 
justificação apresentada, da aceitação da 
declaração antes de decidir conceder ou 
não o pedido de acesso a documentos. A 
Agência informará o interessado directo que
pode, em conformidade com os artigos 87º, 
88º e 89º, interpor recurso junto da Câmara 
de Recurso contra qualquer decisão da 
Agência de não aceitar a declaração, no 
prazo de 15 dias após a decisão. Esse 
recurso terá um efeito suspensivo. A Câmara 
de Recurso tomará uma decisão no prazo de 
30 dias.

No prazo de 15 dias úteis a contar do 
registo do pedido, a Agência informará o 
requerente, bem como o registando, o 
potencial registando, o utilizador a jusante 
ou outro interessado directo da sua decisão 
relativa ao pedido de acesso aos 
documentos. Cada um deles pode, em 
conformidade com os artigos 87º, 88º e 89º, 
interpor recurso junto da Câmara de Recurso 
contra essa decisão, no prazo de 15 dias 
após a decisão. Esse recurso terá um efeito 
suspensivo. A Câmara de Recurso tomará 
uma decisão no prazo de 30 dias.

Or. en
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Justificação

Melhora o enunciado comparativamente com a alteração 105 apresentada pelo relator.

As disposições presentemente propostas em matéria de acesso à informação não são 
conformes com as disposições da Convenção de Aarhus e devem, por conseguinte, ser 
alteradas em conformidade. Deve ser evidente que o n° 2 do artigo 115° se aplica unicamente 
aos documentos da "zona cinzenta", ou seja os que não são explicitamente não confidenciais 
nem confidenciais como indicado no artigo 116°.

É conveniente acrescentar um prazo.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 349
Artigo 115, nº 3

3.  O acesso às informações não 
confidenciais apresentadas nos termos do 
presente regulamento será permitido, no 
tocante a documentos detidos pelas 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros, em conformidade com a 
Directiva 2003/4/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho. Os Estados-Membros 
assegurarão o estabelecimento de um 
sistema mediante o qual qualquer parte 
interessada possa interpor recurso, com 
efeito suspensivo, contra decisões tomadas
em relação ao acesso a documentos.

3.  O acesso às informações não referidas no 
artigo 116° apresentadas nos termos do 
presente regulamento será permitido, no 
tocante a documentos detidos pelas 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros, em conformidade com a 
Directiva 2003/4/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho. Os Estados-Membros 
assegurarão o estabelecimento de um 
sistema mediante o qual qualquer parte 
interessada possa interpor recurso, com 
efeito suspensivo, contra decisões tomadas 
em relação ao acesso a documentos. A 
decisão relativa ao recurso será tomada no 
prazo de 30 dias.

Or. en

Justificação

É conveniente especificar que o artigo 115° se aplica unicamente às informações que 
pertencem à "zona cinzenta", ou seja, as informações que não são especificamente referidas 
no artigo 116° (que são sempre não confidenciais ou confidenciais). Por outro lado, é 
conveniente prever um prazo para as decisões relativas aos recursos.

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 350
Artigo 115, nº 3

3. O acesso às informações não 
confidenciais apresentadas nos termos do 

3. O acesso às informações não 
confidenciais apresentadas nos termos do 
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presente regulamento será permitido, no 
tocante a documentos detidos pelas
autoridades competentes dos 
Estados-Membros, em conformidade com a 
Directiva 2003/4/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho. Os Estados-Membros 
assegurarão o estabelecimento de um 
sistema mediante o qual qualquer parte 
interessada possa interpor recurso, com 
efeito suspensivo, contra decisões tomadas 
em relação ao acesso a documentos.

presente regulamento será permitido, no 
tocante a documentos detidos pelas 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros, em conformidade com a 
Directiva 2003/4/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho. 

Or. fr

Justificação

Os pedidos de informação aos Estados-Membros devem ser geridos em conformidade com as 
disposições da Directiva 2003/4/CE. A interposição de recurso com efeito suspensivo, 
prevista por este artigo, abre a porta a inúmeros procedimentos dilatórios e reduz o alcance 
das disposições da Directiva 2003/4/CE. 

Alteração apresentada por Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 351
Artigo 115, nº 4

4. Enquanto um recurso estiver pendente 
ou ainda possa ser interposto, a Agência 
bem como qualquer autoridade competente 
de um Estado-Membro continuarão a 
considerar as informações em causa como 
confidenciais.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Os pedidos de informação aos Estados-Membros devem ser geridos em conformidade com as 
disposições da Directiva 2003/4/CE. A interposição de recurso com efeito suspensivo, 
prevista por este artigo, abre a porta a inúmeros procedimentos dilatórios e reduz o alcance 
das disposições da Directiva 2003/4/CE. 
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Alteração apresentada por Chris Davies, Frédérique Ries

Alteração 352
Artigo 115 bis (novo)

Artigo 115° bis
Obrigação de comunicar informações sobre 

substâncias que fazem parte de artigos
Os utilizadores a jusante que incorporem 
num artigo uma substância ou preparação 
para a qual é exigida uma ficha de 
segurança ou que preenche os critérios 
referidos nas alíneas a) a f) do artigo 54°, e 
os que manipulem posteriormente ou 
submetam a um novo tratamento um 
artigo, deverão comunicar a ficha de 
segurança a todos os destinatário do artigo 
ou do seu derivado, que não sejam 
consumidores enquanto tal.
Os produtores ou importadores 
transmitirão gratuitamente aos 
consumidores, mediante pedido e no prazo 
de 15 dias úteis, informações completas em 
matéria de segurança e utilização sobre as 
substâncias presentes num artigo que 
tenham produzido ou importado.

Or. en

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 353
Artigo 116, título

Confidencialidade Transparência e confidencialidade

Or. en

Justificação

O título deve reflectir devidamente o conteúdo do artigo.

Alteração apresentada por Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
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Castiglione, Renato Brunetta, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Thomas Ulmer, 
Elisabeth Jeggle + Françoise Grossetête + Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 354
Artigo 116, nº 1, parágrafo 1

1.  Não serão consideradas confidenciais as 
seguintes informações:

1.  Não serão consideradas confidenciais as 
seguintes informações, salvo se, caso a caso, 
o fabricante ou importador demonstre o 
contrário:

Or. en

Justificação

É necessário prever a possibilidade de derrogações à regra de não confidencialidade, com 
base numa análise caso a caso e nos motivos invocados pelo fabricante ou importador. Os 
métodos de análise inserem-se nas informações confidenciais e não são pertinentes para o 
público. Esta alteração está relacionada com as outras alterações aos artigos do título XI 
("Informação") (Marcello Vernola e outros).

Deveriam ser admitidas derrogações individuais à regra de não confidencialidade. Nesses 
casos específicos, deveria ser dada ao fabricante ou importador a possibilidade de expor as 
razões que justificam o tratamento confidencial da informação em conformidade com o n° 1 
do artigo 116° (Thomas Ulmer e outros).

Deveriam ser admitidas derrogações individuais à regra de não confidencialidade (Françoise 
Grossetête).

1. Em determinados casos, deve ser possível ao produtor/importador apresentar razões que 
justifiquem o tratamento confidencial das informações visadas no artigo 116º, nº 1

2. A designação comercial da substância pode, relativamente a outros intervenientes no 
mercado, constituir uma informação sensível, uma vez que permite identificar mais 
facilmente as relações de mercado entre fabricantes e clientes. Estas informações devem,  nos 
termos do nº 2, ser expressamente consideradas confidenciais.

3. A divulgação de valores DNEL não está prevista na legislação em vigor. O apuramento 
destes valores é oneroso e não deve, sem ponderação prévia, ser acessível ao concorrente 
(artigo 115º).

4. As indicações constantes da ficha de segurança contêm frequentemente informações que 
apenas se destinam ao cliente directo. Estas indicações sobre a utilização devem ser 
obrigatoriamente tratadas como informações confidenciais nos termos do nº 2 do artigo 116º 
(Holger Krahmer e outros).
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Alteração apresentada por Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 355
Artigo 116, nº 1, alínea a)

a) O(s) nome(s) comercial(ais) da 
substância;

Suprimido

Or. de

Justificação

Cf. justificação da alteração ao nº 1 do artigo 116º.

Alteração apresentada por Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 356
Artigo 116, nº 1, alínea b)

b) O nome na nomenclatura IUPAC, para as 
substâncias perigosas na acepção da 
Directiva 67/548/CEE;

b) O nome na nomenclatura IUPAC, para as 
substâncias perigosas na acepção da 
Directiva 67/548/CEE, a menos que sejam 
aplicáveis disposições derrogatórias 
constantes do Anexo I bis do presente 
regulamento ou o artigo 15º da Directiva 
1999/45/CE;

Or. de

Justificação

Cf. justificação da alteração ao nº 1 do artigo 116º.

Alteração apresentada por Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 357
Artigo 116, nº 1, alínea c)

c) Quando aplicável, o nome da substância, 
tal como se encontra indicado no EINECS;

c) Quando aplicável, o nome da substância, 
tal como se encontra indicado no EINECS, 
caso se trate de uma substância perigosa na 
acepção da Directiva 67/548/CEE, a menos 
que sejam aplicáveis disposições 
derrogatórias constantes do Anexo I bis do 
presente regulamento ou o artigo 15º da 
Directiva 1999/45/CE;
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Or. de

Justificação

Cf. justificação da alteração ao nº 1 do artigo 116º.

Alteração apresentada por Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 358
Artigo 116, nº 1, alínea f)

f) O nível determinado de exposição sem 
efeitos (DNEL) ou a concentração 
previsivelmente sem efeitos (PNEC) 
estabelecidos em conformidade com o 
anexo I;

Suprimido

Or. de

Justificação

Cf. justificação da alteração supra.

Alteração apresentada por Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 359
Artigo 116, nº 1, alínea i)

i) As informações constantes da ficha de 
segurança, excepto o nome da empresa ou 
quando essas informações forem 
consideradas como confidenciais mediante 
a aplicação do n.º 2; 

Suprimido

Or. de

Justificação

Cf. justificação da alteração supra.

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

Alteração 360
Artigo 116, nº 1, alínea i)

i)  As informações constantes da ficha de i)  As informações constantes da ficha de 
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segurança, excepto o nome da empresa ou
quando essas informações forem 
consideradas como confidenciais mediante a 
aplicação do nº 2;

segurança, excepto quando essas 
informações forem consideradas como 
confidenciais mediante a aplicação do nº 2;

Or. en

Justificação

Esta alteração alarga o âmbito da lista das informações não confidenciais, a fim de permitir 
o acesso do público às informações sobre uma substância que uma pessoa pode manipular ou 
utilizar ou à qual pode estar exposta. Nos termos da Directiva 2003/4/CE, os Estados-
Membros não podem indeferir um pedido de informação que incida sobre emissões para o 
ambiente por motivos de sigilo comercial. Nos termos da legislação relativa às substâncias 
químicas em vigor, o nome da empresa não pode ser confidencial (Regulamento (CE) n° 
793/93 e Directiva 92/32/CE) (Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan Jørgensen e outros).

Esta alteração alarga o âmbito da lista das informações não confidenciais, a fim de permitir 
o acesso do público às informações sobre uma substância que uma pessoa pode manipular ou 
utilizar ou à qual pode estar exposta. Nos termos da Directiva 2003/4/CE, os Estados-
Membros não podem indeferir um pedido de informação que incida sobre emissões para o 
ambiente por motivos de sigilo comercial. Nos termos da legislação relativa às substâncias 
químicas em vigor, o nome da empresa não pode ser confidencial (Anne Ferreira e outros).

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 361
Artigo 116, nº 1, alínea i)

i) As informações constantes da ficha de 
segurança, excepto o nome da empresa ou
quando essas informações forem 
consideradas como confidenciais mediante a 
aplicação do n.º 2;

i) As informações constantes da ficha de 
segurança, excepto quando essas 
informações forem consideradas como 
confidenciais mediante a aplicação do n.º 2; 

Or. el

Justificação

Por um lado protege-se o titular da substância e, por outro, cria-se um ambiente de 
competitividade de modo a que os utilizadores escolham por si sós.
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Alteração apresentada por Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Alteração 362
Artigo 116, nº 1, alínea j)

j) Se forem solicitados de acordo com o 
anexo VII ou com o anexo VIII, os 
métodos de análise que permitem observar 
uma substância perigosa após a sua 
introdução no ambiente e determinar a 
exposição humana directa a essa mesma 
substância;

Suprimido

Or. it

Justificação

É necessário prever a possibilidade de apresentar excepções à regra da 
não-confidencialidade com base numa análise de diferentes casos e em motivos alegados pelo 
fabricante/importador. Os métodos de análise inserem-se nas informações consideradas  
confidenciais e não são relevantes para o grande público. A presente alteração está 
relacionada com as outras alterações apresentadas aos artigos constantes do  Título XI: 
Informação.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 363
Artigo 116, nº 1, alínea k)

k) O facto de terem sido realizados ensaios
em animais vertebrados.

k)  Os ensaios que foram realizados em 
animais vertebrados.

Or. en

Alteração apresentada por Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, 
Riitta Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer +Jonas Sjöstedt + Anne 

Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 364
Artigo 116, nº 1, alínea k bis) (nova)

k bis)  O nome do registando;
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Or. en

Justificação

Esta alteração alarga o âmbito da lista das informações não confidenciais, a fim de permitir 
o acesso do público às informações sobre uma substância que uma pessoa pode manipular ou 
utilizar ou à qual pode estar exposta. Nos termos da Directiva 2003/4/CE, os Estados-
Membros não podem indeferir um pedido de informação que incida sobre emissões para o 
ambiente por motivos de sigilo comercial. Nos termos da legislação relativa às substâncias 
químicas em vigor, o nome da empresa não pode ser confidencial (Regulamento (CE) n° 
793/93 e Directiva 92/32/CE) (Mary Honeyball).

A lista das informações que, por via regra, não são confidenciais é demasiado restrita. Não 
há razão para que os nomes dos registandos, as informações relativas à tonelagem ou as 
categorias de utilização sejam confidenciais. Estas informações são pertinentes para a 
protecção do ambiente e deveriam ser divulgadas, de harmonia com a Convenção de Aarhus. 
O nome do registando é necessário, a fim de eliminar os obstáculos à partilha de dados e à 
aplicação da regulamentação, e para que o público possa saber quem é responsável pelo 
fabrico ou pela importação de uma determinada substância química. Não divulgar o nome do 
registando seria contrário à noção de sistema transparente, sólido e sem corrupção (Carl 
Schlyter e outros).

As informações de base sobre os riscos devem ser directamente disponibilizadas à indústria e 
ao público. Não existe qualquer argumento convincente que justifique a confidencialidade 
das informações adicionais enumeradas. Não divulgar o nome do registando, por exemplo, 
seria contrário ao princípio de transparência e a um sistema sólido e sem corrupção. A 
transparência do sistema é essencial para obter a confiança do público na avaliação dos 
benefícios e dos riscos potenciais das substâncias químicas perigosas e no controlo da sua 
utilização quando necessário (Jonas Sjöstedt).

Esta alteração alarga o âmbito da lista das informações não confidenciais, a fim de permitir 
o acesso do público às informações sobre uma substância que uma pessoa pode manipular ou 
utilizar ou à qual pode estar exposta. Nos termos da Directiva 2003/4/CE, os Estados-
Membros não podem indeferir um pedido de informação que incida sobre emissões para o 
ambiente por motivos de sigilo comercial. Nos termos da legislação relativa às substâncias 
químicas em vigor, o nome da empresa não pode ser confidencial (Anne Ferreira).

Alteração apresentada por Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, 
Riitta Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Jonas Sjöstedt + Anne 

Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 365
Artigo 116, nº 1, alínea k ter) (nova)

k ter)  A(s) estrutura(s) química(s) da 
substância;
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Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração anterior.

Alteração apresentada por Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, 
Riitta Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Jonas Sjöstedt + Anne 

Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 366
Artigo 116, nº 1, alínea k quater) (nova)

k quater)  O volume total de uma 
substância no mercado da União Europeia, 
com base em classes de volumes;

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração anterior.

Alteração apresentada por Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, 
Riitta Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Jonas Sjöstedt + Anne 

Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 367
Artigo 116, nº 1, alínea k quinquies) (nova)

k quinquies)  As categorias de utilização;

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração anterior.

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

Alteração 368
Artigo 116, nº 1, alínea k sexies) (nova)
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k sexies)  A lista dos ingredientes das 
preparações;

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração anterior.

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

Lienemann

Alteração 369
Artigo 116, nº 1, alínea k septies) (nova)

k septies)  O relatório de segurança 
química;

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração anterior.

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

Lienemann

Alteração 370
Artigo 116, nº 1, alínea k octies) (nova)

k octies)  A gama de tonelagem da 
substância.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração anterior.
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Alteração apresentada por Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Alteração 371
Artigo 116, nº 2, parágrafo 1

2.  Mesmo que não tenha sido efectuada 
uma declaração nos termos do nº 2 do 
artigo 115º, serão consideradas 
confidenciais as seguintes informações:

2.  Serão consideradas confidenciais as 
seguintes informações:

Or. en

Justificação

A lista das informações que, por via regra, são confidenciais deveria ser o mais restrita 
possível. A presunção de confidencialidade de quaisquer informações sobre o ambiente não é 
conforme com a Convenção de Aarhus, embora seja reconhecido aos fabricantes e 
importadores o direito de exigirem a confidencialidade "para proteger um interesse 
económico legítimo" (Convenção de Aarhus, n° 4, alínea d), do artigo 4°), tendo em conta 
porém o interesse público que a divulgação da informação serviria e se as informações se 
referem a emissões para o ambiente.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 372
Artigo 116, nº 2, alínea a)

a)  Os pormenores acerca da composição 
completa de uma preparação;

a)  Os pormenores quantitativos acerca da 
composição completa de uma preparação;

Or. en

Justificação

A informação do público sobre a composição integral das preparações é já a regra no caso 
dos produtos cosméticos e dos detergentes. Por conseguinte, o carácter confidencial deveria 
limitar-se aos dados quantitativos, caso contrário essa regra poderia ser posta em causa.

Alteração apresentada por Karin Scheele + Evangelia Tzampazi + Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Riitta Myller

Alteração 373
Artigo 116, nº 2, alínea b)

b)  A utilização, função ou aplicação Suprimido
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detalhada de uma substância ou 
preparação;

Or. en

Justificação

A lista das informações que, por via regra, são confidenciais deveria ser o mais restrita 
possível. A presunção de confidencialidade de quaisquer informações sobre o ambiente não é 
conforme com a Convenção de Aarhus, embora seja reconhecido aos fabricantes e 
importadores o direito de exigirem a confidencialidade "para proteger um interesse 
económico legítimo" (Convenção de Aarhus, n° 4, alínea d), do artigo 4°), tendo em conta 
porém o interesse público que a divulgação da informação serviria e se as informações se 
referem a emissões para o ambiente.

A divulgação da informação e o respeito do direito do público à informação são 
extremamente importantes. Além do mais, a divulgação da informação terá efeitos positivos 
para as PME que representam praticamente a totalidade da indústria grega. Ainda que o 
prazo para o registo de pequenas quantidades seja muito alargado (11 anos), a correcta 
divulgação dos dados será útil.

Alteração apresentada por Karin Scheele + Evangelia Tzampazi + Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Riitta Myller

Alteração 374
Artigo 116, nº 2, alínea c)

c)  A tonelagem exacta da substância ou 
preparação fabricada ou colocada no 
mercado;

Suprimido

Or. en

Justificação

A lista das informações que, por via regra, são confidenciais deveria ser o mais restrita 
possível. A presunção de confidencialidade de quaisquer informações sobre o ambiente não é 
conforme com a Convenção de Aarhus, embora seja reconhecido aos fabricantes e 
importadores o direito de exigirem a confidencialidade "para proteger um interesse 
económico legítimo" (Convenção de Aarhus, n° 4, alínea d), do artigo 4°), tendo em conta 
porém o interesse público que a divulgação da informação serviria e se as informações se 
referem a emissões para o ambiente.

A divulgação da informação e o respeito do direito do público à informação são 
extremamente importantes. Além do mais, a divulgação da informação terá efeitos positivos 
para as PME que representam praticamente a totalidade da indústria grega. Ainda que o 
prazo para o registo de pequenas quantidades seja muito alargado (11 anos), a correcta 
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divulgação dos dados será útil.

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 375
Artigo 116, nº 2, alínea d)

d) As ligações entre um fabricante ou 
importador e os seus utilizadores a jusante.

d) As ligações entre um fabricante ou 
importador e os seus utilizadores a jusante,
em ambos os sentidos da cadeia de 
abastecimento, e entre todos os agentes 
nela envolvidos.

Or. it

Justificação

REACH não prevê actualmente a confidencialidade entre os diferentes agentes da cadeia de 
abastecimento.

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

Alteração 376
Artigo 116, nº 2, alínea d bis) (nova)

d bis) Os métodos de análise, caso sejam 
solicitados em conformidade com os anexos 
VII ou VIII, que permitam detectar uma 
substância perigosa quando libertada no 
ambiente e determinar a exposição directa 
dos seres humanos.

Or. it

Justificação

Os métodos de análise enquadram-se nas informações confidenciais e não são relevantes 
para o grande público. A presente alteração está relacionada com as outras alterações 
apresentadas aos artigos constantes do  Título XI: Informação.

Alteração apresentada por Liam Aylward + Avril Doyle

Alteração 377
Artigo 116, nº 2, alínea d bis) (nova)
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d bis)  A identidade específica dos 
registandos anteriores de uma substância 
química;

Or. en

Justificação

Esta alteração especifica que a divulgação da identidade dos registandos anteriores de uma 
substância química é abrangida pela obrigação de confidencialidade estabelecida no artigo 
102°, tal como definida mais pormenorizadamente no n° 2 do artigo 115° e no artigo 116°. 
Devido ao carácter concorrencial da indústria electrónica, um grande número de substâncias 
químicas utilizadas no processo de fabrico são altamente confidenciais. Estas "receitas" 
químicas são consideradas como propriedade intelectual. A divulgação da utilização de uma 
substância química crítica pode implicar a revelação de informações comerciais 
confidenciais aos concorrentes sobre os processos utilizados pelo fabricante e pode até 
permitir que o concorrente descubra o segredo de fabrico desse produto. Consequentemente, 
a identidade dos registandos anteriores deveria ser protegida contra a revelação dessa 
informação aos novos registandos. Embora seja desejável limitar o número de ensaios 
realizados em animais vertebrados, este princípio não pode ser aplicado em detrimento da 
revelação de informações comerciais confidenciais sobre registandos anteriores. Deveria ser 
deixado ao critério do antigo registando decidir revelar a sua identidade ao novo registando 
e com ele partilhar a documentação sobre os ensaios realizados. Do mesmo modo, se os 
utilizadores a jusante pagarem o registo de uma utilização a jusante separada, essa 
utilização não deve ser revelada a montante da cadeia de abastecimento ao fabricante da 
substância química se esse facto for contrário ao objectivo do registo separado (Liam 
Aylward).

Para os utilizadores a jusante, a utilização das substâncias pode ser altamente confidencial e 
considerada como propriedade intelectual. A divulgação da utilização de uma substância 
química crítica pode implicar a revelação de informações comerciais confidenciais aos 
concorrentes sobre os processos utilizados pelo fabricante e pode até permitir que o 
concorrente descubra o segredo de fabrico desse produto. Deveria pois ser deixado ao 
critério do antigo registando decidir revelar a sua identidade ao novo registando e com ele 
partilhar a documentação sobre os ensaios realizados (Avril Doyle). 

Alteração apresentada por Liam Aylward + Avril Doyle

Alteração 378
Artigo 116, nº 2, alínea d ter) (nova)

d ter)  As utilizações registadas 
directamente por um utilizador a jusante.

Or. en
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Justificação

Ver justificação da alteração anterior.

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 + Françoise Grossetête + 

Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Alteração 379
Artigo 117, parágrafo 1

Sem prejuízo do disposto nos artigos 115.º e 
116.º, as informações recebidas pela 
Agência ao abrigo do presente regulamento 
podem ser reveladas a qualquer governo ou 
organismo de um país terceiro ou a uma 
organização internacional, em conformidade 
com o acordo celebrado entre a Comunidade 
e a parte interessada nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 304/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho1, ou ao 
abrigo do n.º 3 do artigo 181.ºA do Tratado, 
desde que sejam respeitadas as seguintes 
condições:

Sem prejuízo do disposto nos artigos 115.º e 
116.º, as informações recebidas pela 
Agência ao abrigo do presente regulamento 
podem ser reveladas a qualquer governo ou 
instituição governamental de um país 
terceiro ou a uma organização internacional, 
em conformidade com o acordo celebrado 
entre a Comunidade e a parte interessada nos 
termos do Regulamento (CE) n.º 304/2003 
do Parlamento Europeu e do Conselho2, ou 
ao abrigo do n.º 3 do artigo 181.ºA do 
Tratado, desde que sejam respeitadas as 
seguintes condições:

Or. it

Justificação

A fim de evitar uma utilização fraudulenta das informações, será necessário precisar 
claramente que o artigo 117º- Cooperação com países terceiros e organizações 
internacionais se refere exclusivamente às instituições governamentais, nacionais e 
internacionais. A presente alteração está relacionada com as outras alterações apresentadas 
aos artigos constantes do  Título XI: Informação (Vernola & outros, Ulmer & outros).

Deve estabelecer-se que a cooperação se faz unicamente com instituições governamentais 
nacionais e/ou internacionais (Françoise Grossetête).

  
1 JO L 63 de 6.3.2003, p. 1.
2 JO L 63 de 6.3.2003, p. 1.
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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 + Françoise Grossetête + 

Thomas Ulmer, Elisabeth

Alteração 380
Artigo 117, alínea a)

a) O objectivo do acordo seja a cooperação 
relativa à aplicação ou à gestão de legislação 
em matéria de produtos químicos abrangidos 
pelo presente regulamento;

a) O objectivo do acordo seja a cooperação 
governamental relativa à aplicação ou à 
gestão de legislação em matéria de produtos 
químicos abrangidos pelo presente 
regulamento;

Or. it

Justificação

Ver justificação da alteração supra.

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

Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle + Werner Langen

Alteração 381
Artigo 120

As autoridades competentes dos 
Estados-Membros informarão o grande 
público sobre os riscos resultantes das 
substâncias, quando se considerar que é 
necessário para a protecção da saúde 
humana ou do ambiente.

Com base nas orientações estabelecidas 
pela Agência, as autoridades competentes 
dos Estados-Membros informarão o grande 
público sobre os riscos resultantes das
substâncias, quando se considerar que é 
necessário para a protecção da saúde 
humana ou do ambiente.

Or. it

Justificação

A divulgação das informações ao público através das autoridades nacionais competentes não 
deveria processar-se de forma descoordenada. Para o efeito, a Agência deve estabelecer 
linhas de orientação para as autoridades competentes, prevendo a forma como a informação 
deverá ser divulgada, definindo as situações que requerem a divulgação da informação e a 
forma como descrever as medidas de protecção a adoptar (Marcello Vernola & outros).

Em primeiro lugar, a informação ao público através das autoridades nacionais competentes 
não deverá efectuar-se de forma descoordenada, permitindo que cada autoridade competente 
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informe de forma autónoma. Em segundo lugar, deverão prever-se orientações destinadas às 
autoridades competentes sobre a forma como a informação deverá ser divulgada, as 
situações que requerem a divulgação da informação e a forma como descrever as medidas de 
protecção a adoptar  (Thomas Ulmer & outros). 

Devem ser elaboradas orientações, para que as autoridades nacionais dos Estados-Membros 
informem o grande público de modo uniforme (Werner Langen).

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 382
Artigo 120

As autoridades competentes dos 
Estados-Membros informarão o grande 
público sobre os riscos resultantes das 
substâncias, quando se considerar que é 
necessário para a protecção da saúde 
humana ou do ambiente.

As autoridades competentes dos 
Estados-Membros, em cooperação com a 
Agência, informarão o grande público sobre 
os riscos resultantes das substâncias, quando 
se considerar que é necessário para a 
protecção da saúde humana ou do ambiente.

Or. fr

Justificação

Trata-se de coordenar melhor a comunicação e evitar assim todas as confusões.

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

Alteração 383
Artigo 121

As autoridades competentes aconselharão os 
fabricantes, importadores, utilizadores a 
jusante e todos os outros interessados sobre 
as suas responsabilidades e obrigações 
respectivas, nos termos do presente 
regulamento, além dos documentos de 
orientação sobre a sua aplicação fornecidos 
pela Agência em conformidade com o nº 2, 
alínea f), do artigo 73º. Esta medida inclui 
em particular, mas não exclusivamente, um 
aconselhamento às pequenas e médias 
empresas sobre a maneira de cumprir as  
obrigações que lhes incumbem nos termos 
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do presente regulamento.

Or. en

Justificação

Devem ser adoptadas medidas específicas para apoiar as PME. Em particular, as PME 
podem necessitar de uma assistência especial para cumprirem as suas obrigações.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 384
Artigo 122

Funções dos Estados-Membros Funções dos Estados-Membros

Os Estados-Membros manterão um sistema 
de inspecções oficiais e outras actividades, 
consoante for adequado às circunstâncias.

Os Estados-Membros manterão um sistema 
de inspecções oficiais e outras actividades, 
consoante for adequado às circunstâncias. A 
Agência está habilitada a requerer que os 
Estados-Membros procedam à realização 
de controlos e outras actividades.

Or. de

Justificação

A gestão do sistema REACH depende de uma aplicação uniforme das suas disposições em 
todo o mercado único, razão pela qual a Agência deve estar em posição de requerer que os 
Estados-Membros levem a efeito determinados controlos ou actividades.

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

Alteração 385
Artigo 122

Os Estados-Membros manterão um sistema 
de inspecções oficiais e outras actividades, 
consoante for adequado às circunstâncias.

Os Estados-Membros manterão um sistema 
de inspecções oficiais e outras actividades, 
consoante for adequado às circunstâncias.

A Agência é autorizada pelos Estados-
Membros a lançar controlos e actividades e 
define orientação destinadas a harmonizar 
os sistemas de controlos e a torná-los mais 
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eficazes.

Or. it

Justificação

A gestão do sistema REACH depende de uma aplicação harmonizada das suas disposições 
em todo o mercado comum e de um sistema de controlos eficaz. Consequentemente, a 
Agência deveria ter competência para poder solicitar aos Estados-Membros a realização de 
controlos ou de actividades.  A presente alteração está relacionada com as outras alterações 
apresentadas aos artigos constantes do  Título XIII: Controlo do cumprimento.

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

Alteração 386
Artigo 123, nº 1

1. Os Estados-Membros estabelecerão 
disposições relativas às sanções aplicáveis 
em caso de infracção ao disposto no presente 
regulamento e tomarão todas as medidas 
necessárias para garantir a sua aplicação. As 
sanções assim previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros notificarão essas 
disposições à Comissão até 18 meses após a 
entrada em vigor do presente regulamento e 
qualquer alteração posterior das mesmas no 
mais breve prazo possível.

1. Os Estados-Membros estabelecerão, com 
base numa série de orientações elaboradas 
pela Agência, disposições relativas às 
sanções aplicáveis em caso de infracção ao 
disposto no presente regulamento e tomarão 
todas as medidas necessárias para garantir a 
sua aplicação. As sanções assim previstas 
devem ser eficazes, proporcionadas e 
dissuasivas. Os Estados-Membros 
notificarão essas disposições à Comissão e à 
Agência até 18 meses após a entrada em 
vigor do presente regulamento e qualquer 
alteração posterior das mesmas no mais 
breve prazo possível.

Or. it

Justificação

Deixar o sistema de sanções unicamente à discrição dos Estados-Membros conduziria à 
existência de uma série de sistemas de sanções no interior da UE. Só a harmonização dos 
sistemas de sanções e da aplicação poderá contribuir para atingir os objectivos do REACH. 
A presente alteração está relacionada com as outras alterações apresentadas aos artigos 
constantes do  Título XIII: Controlo do cumprimento.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête e Werner Langen

Alteração 387
Artigo 123, nº 1
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1. Os Estados-Membros estabelecerão 
disposições relativas às sanções aplicáveis 
em caso de infracção ao disposto no presente 
regulamento e tomarão todas as medidas 
necessárias para garantir a sua aplicação. As 
sanções assim previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros notificarão essas 
disposições à Comissão até 18 meses após a 
entrada em vigor do presente regulamento e 
qualquer alteração posterior das mesmas no 
mais breve prazo possível.

1. Os Estados-Membros estabelecerão, com 
base em linhas directrizes definidas pela 
Agência, disposições relativas às sanções 
aplicáveis em caso de infracção ao disposto 
no presente regulamento e tomarão todas as 
medidas necessárias para garantir a sua 
aplicação. As sanções assim previstas devem 
ser eficazes, proporcionadas e dissuasivas. 
Os Estados-Membros notificarão essas 
disposições à Comissão até 18 meses após a 
entrada em vigor do presente regulamento e 
qualquer alteração posterior das mesmas no 
mais breve prazo possível.

Or. fr

Justificação

A gestão do sistema REACH  depende de uma implementação harmonizada. Cabe também 
providenciar pela harmonização das sanções (Françoise Grossetête).

Se o sistema de sanções depender exclusivamente dos Estados-Membros, surgirá em toda a 
UE um manancial de diferentes sistemas de sanções. Porém, os objectivos do REACH só 
poderão ser alcançados mediante um sistema uniformizado de sanções e uma aplicação 
uniformizada das disposições (Werner Langen).     

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 388
Artigo 125

Os Estados-Membros não poderão proibir, 
restringir ou entravar o fabrico, a 
importação, a colocação no mercado ou a 
utilização de uma substância, estreme, numa 
preparação ou num artigo, abrangida pelo 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento e que cumpra os seus requisitos 
e, se for caso disso, os de actos comunitários 
adoptados para a execução do presente 
regulamento.

Os Estados-Membros não poderão proibir, 
restringir ou entravar o fabrico, a 
importação, a colocação no mercado ou a 
utilização de uma substância, estreme, numa 
preparação ou num artigo, com base no
presente regulamento e que cumpra os seus 
requisitos e, se for caso disso, os de actos 
comunitários adoptados para a execução do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

Dado que o âmbito de aplicação do regulamento é muito amplo, cobrindo tanto a produção 
como a venda e a importação dos produtos, é proposta uma nova redacção deste artigo a fim 
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de evitar problemas relacionados com outros tipos de legislação, como a relativa à saúde dos 
trabalhadores.

Alteração apresentada por Karin Scheele

Alteração 389
Artigo 125, nº 1 bis (novo)

1 bis. O nº 1 não afecta o direito de os 
Estados-Membros manterem ou 
introduzirem medidas de protecção dos 
trabalhadores mais estritas compatíveis 
com os actos jurídicos comunitários, 
quando, para uma utilização de uma 
substância, não tenha sido levada a efeito 
uma avaliação de segurança da substância, 
em conformidade com o presente 
regulamento.

Or. de

Justificação

Nos termos do artigo 137º do Tratado que institui a Comunidade Europeia, as disposições 
adoptadas não obstam a que os Estados-Membros mantenham ou introduzam medidas de 
protecção mais estritas. Esta disposição aplica-se igualmente em matéria de protecção dos 
trabalhadores. Quando tenha sido efectuada uma avaliação de segurança de uma substância, 
pode partir-se do princípio de que a protecção dos trabalhadores se encontra devidamente 
acautelada. Assim sendo, propõe-se que o direito de os Estados-Membros adoptarem 
medidas de protecção de maior alcance, não seja, nos demais casos, restringido.

Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 390
Artigo 128

Os anexos podem ser modificados, em 
conformidade com o procedimento referido 
no nº 3 do artigo 130º.

Os anexos podem ser modificados, em 
conformidade com o procedimento referido 
no nº 3 do artigo 130º.

O mais tardar 18 meses após a entrada em 
vigor do presente regulamento, serão 
inseridas secções no início dos anexos II e 
III, estabelecendo critérios objectivos para 
a isenção de substâncias e/ou grupos de 
substâncias.

Or. en



AM\565937PT.doc 41/50 PE 357.825v01-00

PT

Justificação

O actual anexo II baseia-se num "precedente histórico". Em si mesmo é inconsistente e 
assenta em critérios fluidos conducentes a situações absurdas em que uma de duas 
substâncias idênticas é excluída ao passo que a outra não (por exemplo a sacarose e a 
frutose). Cumpre atribuir à Comissão uma data-limite previamente à qual ela deverá 
desenvolver critérios claros e objectivos de atribuição das isenções previstas no anexo II, a 
fim de que possa ser estabelecida uma lista lógica e completa das substâncias isentas.

Alteração apresentada por Chris Davies + Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Alteração 391
Artigo 128

Os anexos podem ser modificados, em 
conformidade com o procedimento referido 
no nº 3 do artigo 130º.

Os anexos podem ser modificados, em 
conformidade com o procedimento referido 
no nº 3 do artigo 130º.

Quando o Comité Consultivo Científico do 
Centro Europeu de Validação de Métodos 
Alternativos de Ensaio (CEVMA) 
considerar um método alternativo de ensaio 
como cientificamente válido e apto para 
aceitação legal, o CEVMA apresentará, no 
prazo de 14 dias, um projecto de decisão 
que altera os métodos de ensaio referidos 
no anexo X e os requisitos de informação 
previstos nos anexos V a VIII em 
conformidade, e apresentará esta proposta 
ao comité referido no n° 1 do artigo 130°.

Or. en

Justificação

Devem ser incluídos no regulamento métodos alternativos de ensaio validados a fim de evitar 
a realização de ensaios em animais.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 392
Artigo 131

Medidas transitórias respeitantes à Agência Preparação da criação da Agência

1.  A Comissão desempenhará as funções 
da Agência durante o período que se segue 
à entrada em vigor do presente 

1. A Comissão prestará o apoio necessário 
à criação da Agência.
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regulamento, até que essas funções sejam 
transferidas para a Agência, conforme se 
prevê no nº 3.

Em especial, a Comissão pode nomear 
pessoal e celebrar contratos em nome da 
Agência, utilizando para o efeito o 
orçamento previsto para esta última. Estas 
tarefas incluem a nomeação de uma pessoa 
que desempenhe as funções do Director 
Executivo, até que este seja nomeado pelo 
Conselho de Administração da Agência de 
acordo com o artigo 80º.

Para o efeito, até que o Director Executivo 
assuma as suas funções na sequência da 
sua nomeação pelo Conselho de 
Administração da Agência de acordo com o 
artigo 80°, a Comissão, em nome da 
Agência e utilizando para o efeito o 
orçamento previsto para esta última, pode:

a)  Nomear pessoal, nomeadamente uma 
pessoa que desempenhe as funções de 
Director Executivo interino; e
b)  Celebrar outros contratos.

2.  Nos 18 meses após a entrada em vigor 
do presente regulamento, o Director 
Executivo da Agência notificará a 
Comissão de que a Agência está pronta a 
assumir as suas funções conforme previsto 
no presente regulamento.
3.  No prazo de dois meses a contar da 
recepção da notificação referida no nº 2 ou 
no prazo de 18 meses a contar da entrada 
em vigor do presente regulamento, 
consoante a data que ocorra primeiro, a 
Comissão transferirá essas funções para a 
Agência.

Or. en

Justificação

A criação e o funcionamento da Agência em moldes eficazes são essenciais para o êxito do 
sistema REACH. A Agência deve ser operacionalmente independente da Comissão e esta não 
deve desempenhar as tarefas operacionais estabelecidas no regulamento em nome da 
Agência. Se a Comissão não desempenhar as funções da Agência, não há razão para que esta 
notifique a Comissão de que está pronta a assumir as suas funções. Em contrapartida, a 
Comissão deveria prestar apoio à criação da Agência até que o Conselho de Administração 
nomeie um Director Executivo. Esse apoio incluiria o recrutamento de pessoal e a celebração 
dos contratos de serviços, de bens e de arrendamento que sejam necessários (relacionada 
com o artigo 137°).
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Alteração apresentada por Karin Scheele

Alteração 393
Artigo 133, nº 1

1. 12 anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento, a Comissão levará a 
efeito uma revisão tendo em vista a 
aplicação da obrigação de realizar uma 
avaliação de segurança química e de a 
documentar num relatório de segurança 
química para as substâncias não abrangidas 
por esta obrigação devido a não estarem 
sujeitas a registo ou estarem sujeitas a 
registo mas serem fabricadas ou 
importadas em quantidades inferiores a 10 
toneladas por ano. Com base nesta revisão, 
a Comissão pode, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 3 do artigo 
130.º, ampliar esta obrigação.

1. 12 anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento, a Comissão levará a 
efeito uma revisão tendo em vista a 
aplicação da obrigação de realizar uma 
avaliação de segurança química e de a 
documentar num relatório de segurança 
química para as substâncias não abrangidas 
por esta obrigação devido a não estarem 
sujeitas a registo ou estarem sujeitas a 
registo apenas de modo restrito, nos termos 
do Capítulo 4 do Título II. Com base nesta 
revisão, a Comissão pode, em conformidade 
com o procedimento referido no n.º 3 do 
artigo 130.º, ampliar esta obrigação.

Or. de

Justificação

Decorre naturalmente da alteração ao artigo 13º, nº 1, primeiro parágrafo. Propõe-se, para 
além disso, ponderar a questão de saber se a obrigação de elaboração de uma avaliação de 
segurança das substâncias e de um relatório de segurança deve ser alargada a determinados 
produtos intermédios isolados.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 394
Artigo 133, nº 1

1. 12 anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento, a Comissão levará a 
efeito uma revisão tendo em vista a 
aplicação da obrigação de realizar uma 
avaliação de segurança química e de a 
documentar num relatório de segurança 
química para as substâncias não abrangidas 
por esta obrigação devido a não estarem 
sujeitas a registo ou estarem sujeitas a 
registo mas serem fabricadas ou importadas 
em quantidades inferiores a 10 toneladas por 
ano. Com base nesta revisão, a Comissão 
pode, em conformidade com o procedimento 

1. 12 anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento, a Comissão levará a 
efeito uma revisão tendo em vista a 
aplicação da obrigação de realizar uma 
avaliação de segurança química e de a 
documentar num relatório de segurança 
química para as substâncias não abrangidas 
por esta obrigação devido a não estarem 
sujeitas a registo ou substâncias que 
suscitem pouca preocupação que estejam 
sujeitas a registo mas sejam fabricadas ou 
importadas em quantidades inferiores a 10 
toneladas por ano. Com base nesta revisão, a 
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referido no n.º 3 do artigo 130.º, ampliar esta 
obrigação.

Comissão pode, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 3 do artigo 
130.º, ampliar esta obrigação.

Or. nl

Justificação

Substitui-se o volume pelo grau de preocupação.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 395
Artigo 133, nº 1

1.  12 anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento, a Comissão levará a 
efeito uma revisão tendo em vista a 
aplicação da obrigação de realizar uma 
avaliação de segurança química e de a 
documentar num relatório de segurança 
química para as substâncias não abrangidas 
por esta obrigação devido a não estarem 
sujeitas a registo ou estarem sujeitas a 
registo mas serem fabricadas ou 
importadas em quantidades inferiores a 10 
toneladas por ano. Com base nesta revisão, 
a Comissão pode, em conformidade com o 
procedimento referido no nº 3 do artigo 
130º, ampliar esta obrigação.

1.  Seis anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento, a Comissão levará a 
efeito uma revisão tendo em vista a 
aplicação da obrigação de realizar uma 
avaliação de segurança química e de a 
documentar num relatório de segurança 
química para as substâncias não abrangidas 
por esta obrigação devido a não estarem 
sujeitas a registo. Com base nesta revisão, a 
Comissão pode, em conformidade com o 
procedimento referido no nº 3 do artigo 
130º, ampliar esta obrigação.

Or. en

Justificação

O regulamento deveria ser revisto na mesma altura em que a Comissão apresentar o 
primeiro relatório sobre a execução do regulamento.

Esta supressão está relacionada com a alteração ao artigo 13° dos mesmos autores, que 
torna obrigatória a avaliação de segurança química para todas as substâncias sujeitas a 
registo, e não apenas para as substâncias em quantidades superiores a 10 toneladas por ano. 
Se as avaliações de segurança química forem obrigatórias para todas as substâncias sujeitas 
a registo, a inclusão dessas substâncias numa cláusula de revisão torna-se supérflua.
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Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 396
Artigo 133, nº 2, parte introdutória

2.  A Comissão poderá adaptar os artigos 
14º e 37º, em conformidade com o 
procedimento referido no nº 3 do artigo 
130º, assim que se estabelecer uma forma 
viável e económica para seleccionar os 
polímeros que carecem de registo com base 
em critérios científicos tecnicamente sólidos 
e válidos, e após a publicação de um 
relatório sobre:

2.  A Comissão adaptará os artigos 14º e 
37º, em conformidade com o procedimento 
referido no nº 3 do artigo 130º, assim que se 
estabelecer uma forma viável e económica 
para seleccionar os polímeros que carecem 
de registo com base em critérios científicos 
tecnicamente sólidos e válidos, mas o mais 
tardar seis anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento e após a publicação 
de um relatório sobre:

Or. en

Justificação

Durante o seu ciclo de vida, os polímeros entram no ambiente de diversas maneiras e tanto 
eles como os seus produtos de degradação podem ser perigosos para a saúde humana ou 
para o ambiente. A fim de não sobrecarregar o sistema, é proposto um período de seis anos 
para elaborar e aplicar uma estratégia eficaz.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 396
Artigo 133, nº 3

3.  O relatório referido no nº 3 do artigo 114º 
relativo à experiência adquirida com a 
aplicação do presente regulamento incluirá 
uma revisão dos requisitos relacionados com 
o registo das substâncias fabricadas ou 
importadas apenas em quantidades iguais 
ou superiores a uma tonelada mas 
inferiores a 10 toneladas por ano por 
fabricante ou importador.

3.  O relatório referido no nº 3 do artigo 114º 
relativo à experiência adquirida com a 
aplicação do presente regulamento incluirá 
uma revisão dos requisitos de informação 
relacionados com o registo das substâncias.

Com base nesta revisão, a Comissão pode, 
em conformidade com o procedimento 
referido no nº 3 do artigo 130º, alterar os 
requisitos de informação especificados no 
anexo V no tocante às substâncias 
fabricadas ou importadas em quantidades 
iguais ou superiores a uma tonelada e 
inferiores a 10 toneladas por ano por 

Com base nesta revisão, a Comissão pode, 
em conformidade com o procedimento 
referido no nº 3 do artigo 130º, alterar os 
requisitos de informação especificados nos 
anexos V a VIII, a fim de ter em conta os 
progressos mais recentes registados, 
nomeadamente no domínio dos ensaios 
alternativos e das relações (quantitativas) 



PE 357.825v01-00 46/50 AM\565937PT.doc

PT

fabricante ou importador, tendo em conta
os progressos mais recentes registados, por 
exemplo, no domínio dos ensaios 
alternativos e das relações (quantitativas) 
estrutura/actividade [(Q)SAR].

estrutura/actividade [(Q)SAR].

Or. en

Justificação

Contrariamente ao grande número de ensaios em animais actualmente incluídos nos 
anexos VI a VIII, o anexo V só prevê um ensaio em animais vertebrados. Por conseguinte, é 
uma revisão dos requisitos de informação de todos os anexos pertinentes a fim de ter em 
conta as evoluções mais recentes em matéria de métodos alternativos de ensaio e QSAR é 
mais oportuna e deve ser incluída.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 397
Artigo 133, nº 3

3. O relatório referido no n.º 3 do artigo 
114.º relativo à experiência adquirida com a 
aplicação do presente regulamento incluirá 
uma revisão dos requisitos relacionados com 
o registo das substâncias fabricadas ou 
importadas apenas em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada mas inferiores a 
10 toneladas por ano por fabricante ou 
importador.

3. O relatório referido no n.º 3 do artigo 
114.º relativo à experiência adquirida com a 
aplicação do presente regulamento incluirá 
uma revisão dos requisitos relacionados com 
o registo das substâncias pouco 
preocupantes fabricadas ou importadas 
apenas em quantidades iguais ou superiores 
a uma tonelada mas inferiores a 10 toneladas 
por ano por fabricante ou importador.

Com base nesta revisão, a Comissão pode, 
em conformidade com o procedimento 
referido no n.º 3 do artigo 130.º, alterar os 
requisitos de informação especificados no 
anexo V no tocante às substâncias fabricadas 
ou importadas em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada e inferiores a 10 
toneladas por ano por fabricante ou 
importador, tendo em conta os progressos 
mais recentes registados, por exemplo, no 
domínio dos ensaios alternativos e das 
relações (quantitativas) estrutura/actividade 
[(Q)SAR].

Com base nesta revisão, a Comissão pode, 
em conformidade com o procedimento 
referido no n.º 3 do artigo 130.º, alterar os 
requisitos de informação especificados no 
anexo V no tocante às substâncias que 
suscitam pouca preocupação fabricadas ou 
importadas em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada e inferiores a 10 
toneladas por ano por fabricante ou 
importador, tendo em conta os progressos 
mais recentes registados, por exemplo, no 
domínio dos ensaios alternativos e das 
relações (quantitativas) estrutura/actividade 
[(Q)SAR].

Or. nl
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Justificação

Substitui-se o volume pelo grau de preocupação.

Alteração apresentada por Mary Honeyball + Chris Davies, Frédérique Ries

Alteração 398
Artigo 133, nº 3 bis (novo)

3 bis. Sete anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento, a Comissão levará a 
efeito uma revisão da aplicação do artigo 
6° tomando em linha de conta o âmbito e o 
papel das orientações e da notificação, 
tendo em vista a inclusão de substâncias 
classificadas como perigosas na acepção da 
Directiva 67/548/CEE.

Or. en

Justificação

Uma revisão após sete anos permitirá proceder a uma avaliação das informações registadas 
e notificadas no âmbito do sistema REACH. Partindo desta base de conhecimentos, será 
adoptada uma abordagem no sentido de examinar necessidade de alargar o âmbito de 
aplicação do artigo 6°, bem como de identificar certas categorias de produtos em relação às 
quais a utilização de substâncias químicas autorizadas pode ser suprimida, como as 
abrangidas pela directiva relativas às substâncias perigosas.

Alteração apresentada por John Bowis, Ria Oomen-Ruijten + Anders Wijkman

Alteração 399
Artigo 135

É suprimido o artigo 14º da Directiva 
1999/45/CE.

É suprimido o artigo 14º da Directiva 
1999/45/CE. A Directiva 1999/45/CE é 
alterada a fim de garantir que os 
consumidores disponham das informações 
necessárias para tomarem as medidas 
adequadas no sentido de uma utilização 
segura das substâncias e preparações.

Or. en

Justificação

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

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 400
Artigo 137, nº 2

2.  Os títulos II e XII são aplicáveis a partir 
do sexagésimo dia após a entrada em vigor 
do presente regulamento.

2.  Os títulos II, V, VI, VII e XII são 
aplicáveis 18 meses após a entrada em vigor 
do presente regulamento. O título III é 
aplicável 12 meses após a entrada em vigor 
do presente regulamento.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária para efeitos de execução do regulamento REACH. Para permitir 
que a Agência seja criada e possa desempenhar as suas tarefas em moldes eficazes, a 
aplicação do regulamento será geralmente dividida em duas fases: os artigos relativos à 
criação da Agência e as disposições que não são aplicáveis à Agência deverão ser aplicadas 
em primeiro lugar. As obrigações que implicam que a Agência já esteja em funcionamento só 
poderão ser aplicadas depois de a Agência assumir as suas funções. Para a criação da 
Agência são previstos 18 meses. A modificação da data de aplicação de certos títulos do 
regulamento exigirá as adaptações correspondentes noutros artigos específicos da proposta 
quando se reportem à entrada em vigor do regulamento (relacionada com o artigo 131°).

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 401
Artigo 137, nº 5

5.  Os artigos 44º, 45º e 46º são aplicáveis a 
partir do dia em que se completam dois anos 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

5.  Os artigos 44º, 45º e 46º são aplicáveis a 
partir do dia em que se completam três anos 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração anterior. 

Alteração apresentada por John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Alteração 402
Artigo 137, nº 5 bis (novo)
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5 bis. O sistema REACH aplicar-se-á às 
ligas metálicas, unicamente após a 
adopção: 
a)  de um método específico de 
classificação das ligas nos termos da 
Directiva 1999/45/CE; e
b)  da classificação das ligas nos termos do
sistema global harmonizado para a 
classificação e rotulagem de produtos 
químicos perigosos (GHS) das Nações 
Unidas.

Or. en

Justificação

Nos termos do considerando 10 da directiva relativa às preparações perigosas (1999/45/CE), 
a Comissão deveria desenvolver orientações relativas às ligas, mas nenhuma iniciativa foi 
tomada nem foram realizados quaisquer progressos nesse sentido. A fim de assegurar a 
coerência no futuro, é oportuno excluir os metais utilizados em ligas até que sejam definidas 
orientações adequadas no âmbito da revisão em curso da directiva relativa às preparações 
perigosas e integrado no direito comunitário o sistema GHS.


